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Til alle kapitalejere i Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS 
 
 
Den 25. maj afholdt Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS ordinær generalforsamling. 
Vi mødtes til en rundtur i Kiddal plantage, hvor vi så på nogle af årets aktiviteter (nyplantninger mm). 
En morsom oplevelse var, at vi så et rålam, der lå og trykkede. Én af deltagerne var lige ved at træde 
på lammet. Og så blev mobiltelefonerne ellers hevet frem, og det lille kræ blev fotograferet. 
 
Efter en times rundvisning mødtes vi i klubhuset på Frydendalsvej i Grønbjerg. 
Per Kamp blev valgt til ordstyrer, og Ejgild Skytte aflagde herefter beretning om årets aktiviteter og 
kom herunder ind på de nye vedtægter. 
Helle Engestoft fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt og beretningen taget til efterretning. 
 
Valg til direktionen: Helle Engestoft var på valg og modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidater. 
Som suppleanter blev genvalgt Kresten Agerlund og Karsten Hansen 
 
Mogens Ballegaard redegjorde for de nye vedtægter.  
Efter ændringer og vedtagelse af den nye selskabslov sendte revisorerne os et hold nye vedtægter, der 
skulle være i overensstemmelse med den nye lov. 
Disse blev udsendt ret hurtig efter til samtlige anpartshavere sammen med indkaldelsen til 
generalforsamling. 
Efter en nøjere gennemlæsning fandt direktionen, at der var nogle uklarheder samt at sammenligningen 
med de tidligere vedtægter var ret uoverskuelige. 
Det benyttede direktionen sig af at få rettet, samt at der blev rettet nogle sproglige blomster, således 
at vedtægterne er ”up-to-date”. 
 
Da der er tale om lovbefalede vedtægtsændringer samt sproglige korrektioner, var direktionen af den 
opfattelse at vedtægterne, ifølge de tidligere vedtægter hvor der er anført at: ”Direktionen er 
bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i disse vedtægter, som lovgivningen måtte kræve.”, blot 
skulle fremlægges for generalforsamlingen. 
Denne fremgangsmåde var i overensstemmelse med generalforsamlingens opfattelse. 
 
De nye vedtægter fremsendes hermed og man opfordres endvidere til at smide de tidligere udsendte 
vedtægter væk. – De nye vedtægter er på bagsiden forsynet med datoen 21.5.2011. 
Men uanset hvad vedtægterne siger, står loven (selskabsloven) altid over vedtægterne. 
 
 
OBS. OBS – Gør det med det samme!!: 
Som noget nyt i vedtægterne/loven gives der mulighed for at kommunikere med kapitalejerne 
elektronisk. Hvilket betyder at man kan sende indkaldelse mv. ud til kapitalejerne med e-mail. 
 

Denne fremgangsmåde vil spare direktionen for en del arbejde og en del portoudgifter. 
 

Der må kun kommunikeres med kapitalejerne såfremt disse accepterer denne 
meddelelsesform. 
 

Ved at fremsende en mail med dit navn og adresse til post@kiddal-klink-norhede.dk 
accepterer du, at du vil/kan modtage indkaldelser til generalforsamlinger samt nyhedsbreve fra 
Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS. (Mail til ovenstående adresse vil blive læst af 
direktionen). 
 
Med venlig hilsen 
Direktionen: Ejgild Skytte – Finn Hansen – Helle Engestoft 


