
§8
Ved afstemninger må aktiebrevene, om forlanges, forevises eller ved.

lægges den skriftlige afstemning, og selskabets fortegnelse over aktio-
nærerne være til stede.

. §9
Af hvert års overskud henlægges lO o/o til den lovmæssige reserve-

fond, indtil denne fond udgør 10 o/o af aktiekapitalen. Derefter hen-
lægges 5 o/o af. overskudet, indtil fonden udgør 25 o/o af. aktiekapitalen.

Resten af overskudet fordeles efter generalforsamlingens bestem-
melse.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nørre Omme den 50. no-
vember 1954.

Lars Kjær Peder Søgaard Niels Mouridsen

Love
FOR

Kiddal, Klink og Nørhede

Plantnings Aktieselskab
I NØRRE OMME KOMMUNE

Stiltet den 29. december 1902

Vldabak Eogtrykk.rl



§1
Selskabets navn er »Kiddal, Klink og Nørhede Plantnings Aktiesel-

ska.b«. Dets hjemsted er Nørre Omme kommune. Dets formåler på de
til flantning erhvervede ca.2OO td. land af Kiddal, Klink og Nørhede
i Nørre Omme Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, at anlægge og
vedligeholde plantagen efter en plantningsplan, som er godkendt af
Det danske Hedeselskab og under dettes sagkyndige tilsyn, som indtil
videre udredes gratis, ligesom Hedeselskabet har lovet at indstille plan-
tagen til at erholde tilskud af staten.

§2
Købesummen for ejendommen udredes til sælgerne med dels 15 ak-

tier d 25 kr., dels med 571 kr. kontant.
Den kontante aktiekapital, som andrager 4.000 kr., fordelt på 160

aktier å 25 kr., er fuldt indbetalt.
Aktierne lyder på navn.

§3
Enhver aktionær er i forhold til sit tegnede aktiebeløb, hvad enten

det er betalt med jord eller kontant, medejer af plantagen og delagtig
i det udbytte, som i sin tid måtte indvindes.

Aktionærerne er berettigede til at sælge en eller flere af deres aktier,
når sælgeren eller køberen begge med navns underskrift underretter
plantagebestyrelsen om salget.

Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet
til at lade sine aktier indløse.

§4
Aktieselskabets anliggender varetages af en bestyrelse på 3 medlem-

mer valgte blandt aktionærerne. Bestyrelsen fordeler forretningerne
imellem sig og vælger selv sin formand. Hvert år udtræder et medlem
af bestyrelsen, de to første år ved lodtrækning, og et nyt vælges ved
den årlige generalforsamling. Det udtrådte medlem kan genvælges,
dog er ingen pligtig til at modtage genvalg, når han ikke har været fri
lige så længe, som han har fungeret sidste gang. Bestyrelsesmedlem-
merne fungerer uden godtgørelse, men erholder deres udlæg dækkede.

Til at revidere årsregnskabet vælger generalforsamlingen tvende ak-
tionærer.

Selskabet tegnes af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening, hvil-
ket også gælder ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom. Der
skal ikke ansættes nogen forretningsfører i selskabet.

§s
Plantagernes regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Hvert

år i november måned sammenkalder bestyrelsen en generalforsamling,
som afholdes i Nørre Omme kommune efter bekendtgørelse med 14
dages varsel i de lokale blade. Ved disse årlige generalforsamlinger
fremlægger bestyrelsen revideret regnskab over det foregående års ind-
tægter og udgifter samt budget for det kommende år.

Enhver aktionær, som ikke møder personlig eller ved skriftlig be-
fuldmægtiget, underkaster sig de beslutninger, som vedtages på gene-
ralforsamlingen med simpel majoritet, undtagen forandringer i lovene
og selskabets opløsning, hvortil kræves dels at forslaget herom udtryk-
keligt må være nævnt i tilvarslingen, dels at der møder mindst 2/r af
samtlige aktionærer, dels at forslaget erholder 2f t af de mødte stemmer.
Når forslag til forandringer i lovene eller selskabets opløsning ikke har
kunnet vedtages, fordi det tilstrækkelige antal aktionærer ikke møder,
skal forslaget på næste ordinære generalforsamling kunne vedtages
med2f t af de mødte stemmer, når tilvarsling derom udtrykkelig sker.

Ved afstemningen har en aktionær kun 6n stemme, selv om han er i
besiddelse af flere aktier.

I tilfælde af stemmernes lige fordeling, gør formandens stemme ud-
slaget. Ethvert medlem er berettiget til at stille forslag til vedtagelse og
frit at erholde et eksemplar af lovene.

Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen og
skal sammenkaldes på begæring af aktionærer repræsenterende tf r af
aktiekapitalen.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og
med samme varsel som ordinære generalforsamlinger.

§6
Plantagerne overtager fredskovsforpligtelsen.

§7
Når plantningsarbejdet er fuldført, vedligeholdes plantagerne, og se-

nere hen gøres de frugtbringende efter regler, som affattes af Hedesel-
skabet eller en af aktionærerne valgt forstkyndig mand, og som appro-
beres af generalforsamlingen med simpel majoritet.
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