Referat
Generalforsamling i Dansk Skoventreprenør Forening d. 16. januar 2020 i
Vingsted
Generalforsamlingen fandt sted i forlængelse af første dag på DM&E’s Vidensdage i Vingsted.
Forsamlingen på 24 deltagere repræsenterede 18 medlemsvirksomheder. De blev budt velkommen
af DSF’s formand Nickolai Schlechter. Han foreslog på bestyrelsens vegne Bjarne Kallehauge som
dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig med applaus.
Dirigenten fremlagde dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til
vedtægterne var beslutningsdygtig.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen
a. Forslag om revidering af vedtægterne i DSF
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Godkendelse af kontingent 2020
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
▪ Henrik Boelsgård
▪ Claus Mathiasen
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisorer (p.t. Per Kjær og Finn Bøgedal)
11. Eventuelt

2. Valg af stemmetællere
Andreas B. Rasmussen og Jens Frederiksen blev af dirigenten udpeget til stemmetællere.

3. Formandens beretning
Nickolai Schlechter fremlagde en fyldig mundtlig beretning, hvor han bl.a. kom omkring:
De vanskelige driftsforhold med det bløde føre i 2019 og fortsættelsen i år, der giver økonomiske
udfordringer og medfører udsættelse af opgaver. At klimadebatten har sat træ og restprodukter
herfra i fokus, og at biomasse har været i politisk modvind i 2019. En modvind, der har ændret
vores kunders holdning til, hvordan deres skovarealer skal se ud.
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Vi oplever, at der kommer mere og mere flis fra Tyskland, både læhegnsflis fra det nordlige
Tyskland og billetræ, som transporteres hele vejen fra Midttyskland til Sønderjylland, og stadigvæk
sælges for en NOGET billig pris.
DSF og DM&E tog aktivt del i verdens første indsamling til skovrejsning ” Danmark planter træer”
med øget fokus på skovrejsning. En god mulighed for at sprede budskabet om mere skov i
Danmark.
På årets Langesømesse blev tiltaget Skills for skoventreprenører prøvet af sammen med
udkørselsmesterskaberne og vores stand på Langesømessen. Alt i alt en velbesøgt stand, og Skills vil
blive gentaget i 2020
Både for DM&E og DSF har den i 2019 stået på arbejde med vedtægtsændringer, så de bliver
tidssvarende.
DSF er i 2019 blevet medlem i partnerskabet ”Træ til Energi”, der promoverer dansk træ til
energiformål og er med til at sikre faglighed i debatten om træ til energi. Et samarbejde, der skal
sikre, at skovbruget taler med fælles stemme, når der skal deles budskaber med politikere og
embedsfolk.
Formanden kom omkring den store betydning af foreningens aktive deltagelse i det politiske
arbejde både nationalt og internationalt, f.eks. gennem den europæiske organisation CEETTAR.
DSF har nu over 100 medlemsvirksomheder. Det er det højeste antal i foreningens historie, og
ordningen ”certificeret biomasseleverandør” vokser stadig - nu med 15 medlemsvirksomheder.
Skal vi fortsætte denne succes, skal vi huske, at vi skal være aktive ambassadører for foreningen.
Bestyrelsen ser frem til salgsmateriale om, hvad medlemskab koster, hvad man får for pengene, og
hvorfor man som skoventreprenør bør være medlem.
Foråret bød på en studietur til Tysklands skove omkring Lübeck og Claus Rohdenberg Waldkontor
samt en god netværksdag med besøg ved Wirgten og Frede Andersens Maskinstation og en gåtur
langs Kongeåen.
ÅR 2020
I 2020 er der flere medlemsarrangementer i sigte, og de skal være med til at øge netværket blandt
skoventreprenørerne.
I 2020 må vi forvente et øget pres fra de grønne organisationer, ligeledes øget pres på priserne på
både råtræ og flis/biomasse. Derfor er det nødvendigt, at vi er skarpe på vores drift, lovlighed og
ikke mindst priser.
”Vi må ikke lade os påvirke – og det er svært – til at byde lavere, når naboen er kommet med et for
lavt bud. Når det så er sagt, så er en vigtig måde at forberede sig på alt dette, at kigge indad i
virksomhedens drift og vide, hvad man kan tillade sig. Man skal huske at tænke på sin egen
virksomhed, finde og notere de ting, der generer en, hvilke kunder man gerne vil have, og hvilke
kunder man gerne vil af med, regne efter på timepriser, kigge på forsikringer og abonnementer,
samle op på fakturering og skyldnere.
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Optimering af driften bliver en stor del af de parametre, som vi kommer til at drive virksomhed på i
fremtiden, efterhånden som kravene strammes i udbud og tilbudsgivning.
Vi skal ikke glemme det faglige eller at kigge på grej, men er der nogen af os, der ikke gør det i
forvejen?
Som DSF-medlemmer skal vi være den hurtigste og mest tunede knallert på havnen for at tage
kampen op – både mod ikke-medlemmer og ”uautoriserede konkolleger”!
Formanden understregede den dygtige portefølje af medarbejdere i Vejle. ”De er rigtig skarpe på
mange af de ting, som jeg lige har nævnt. Det kan godt betale sig at bruge 5000 kr. på lidt
rådgivning og oprydning. Det er ikke spildt - tværtimod.”
Afslutningsvis pegede formanden på Claus Clemmensen og fremhævede, at Claus i den grad gør et
stykke arbejde for foreningen og er med til at gøre formands- og bestyrelsesjobbet noget lettere.
”Claus samler op på stort set alle små lyde på vandrørene og tager action på det, som vi beder ham
om, og det han selv føler. Han er en super repræsentant for vores branche og brancheforening.”
”Brug netværket, foreningen og Claus D. Clemmensen. Bred budskabet om foreningen, således at vi
får flere medlemmer og dermed en større stemme,” sluttede Nickolai sin formandsberetning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet for DSF i perioden 1. 1. 2019 – 31.12. 2019 blev omdelt til forsamlingen og gennemgået
af Claus D. Clemmensen. Omsætningen har været kr.: 235.959, - og med et positivt driftsresultat på
kr.: 21.480 – i modsætning til senere års underskud. Egenkapitalen var kr.: 183.049 ved årets
slutning.
Den større omsætning er skabt af flere medlemmer, større annoncesalg i Serviceoversigten samt
flere passive medlemmer i DM&E, hvorfra DSF får et beløb pr. medlem.
Forsamlingen tilsluttede sig det fremlagte reviderede regnskab.

5. Forslag fra bestyrelsen
a. Forslag om revidering af vedtægterne i DSF
Et nyt sæt vedtægter med tilhørende ”Code of Conduct” blev fremlagt for generalforsamlingen til
vedtagelse.
Baggrunden for vedtægtsjusteringen er, at de til DM&E tilknyttede lokalforeninger og
specialforeningen DSF bliver ens, dog med få nødvendige undtagelser for DSF som følge af at vi er
en landsdækkende selvstændig forening.
Vedtægtsforslaget blev gennemgået af Claus D. Clemmensen. Nickolai Schlechter uddybede
baggrunden for de nye vedtægter og oplyste, at bestyrelsen i DM&E har brugt en del tid på
formuleringen og især på ”Code of Conduct”, som er et nyt begreb i vores forening.
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Code of Conduct – Danske Maskinstationer og Entreprenører skal sikre, at samfundet, kunderne,
medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere kan have tillid til, at tilknyttede virksomheder lever
op til en række etiske regler for god virksomhedsdrift.
Ethvert medlem har ved sit medlemskab accepteret at leve op til Code of Conduct - Danske
Maskinstationer og Entreprenører.
Claus D. Clemmensen fremlagde og forklarede de ændringer, der er i forhold til hidtidige
vedtægter, ligesom han gennemgik det fremlagte Code of Conduct.
Spørgsmål fra forsamlingen blev besvaret, og dirigenten satte forslaget til afstemning. Forsamlingen
vedtog enstemmigt de nye vedtægter såvel som Code of Conduct.

6.

Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag indkommet.

7.

Godkendelse af kontingent 2019

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 500,00 kr. til DSF, hvilket blev vedtaget.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 af bestyrelsens 5 medlemmer var på valg:
Henrik Boelsgård
Claus Mathiasen
Dirigenten gennemførte en to-trins afstemning. Første trin med skriftlige forslag til kandidater og
seks kandidater blev bragt i forslag. Heraf trak de tre sig ved præsentationsrunden, og dermed var
der tre kandidater til afstemning.
Ved den skriftlige afstemning blev Claus Mathiasen [Trustrup] og Niels Peder Jensen [Lintrup] valgt
til bestyrelsen. I bestyrelsen sidder desuden:
Nickolai Schlechter [Kvistgård]; Peder Frederiksen [Fåborg] og Mikkel Thykjær [Tommerup]

9.

Valg af suppleant

Henrik Boelsgård blev suppleant

10. Valg af revisorer (p.t. Per Kjær og Finn Bøgedal)
De to revisorer var uden modkandidater og dermed genvalgt.

11. Eventuelt
Bjarne Kallehauge fik bekræftet partnerne i ”Træ til Energi” og konkluderede, at det er første gang,
at alle skovbrugets organisationer går sammen og taler med én stemme, hvilket er stærkt men også
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nødvendigt. Claus supplerede med at oplyse, at der var en god arbejdsfordeling imellem partnerne
og dermed en effektiv udnyttelse af ressourcerne.
”Der er et stort behov for, at vi forklarer omverdenen, hvad vi laver inde i skoven og hvilken værdi,
det har.”
Efter lidt debat afsluttede dirigenten sit hverv, og Nickolai Schlechter takkede dirigenten og
forsamlingen for deres fremmøde.
Bestyrelsen vil konstituere sig ved først kommende bestyrelsesmøde.
Referent Erik Groth
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