Bestyrelsens årsberetning 2010

Danske Torpare ‐ en forening i udvikling
I november 2010 rundede Danske Torpare 30
år. Dagen blev fejret med mange glade gæster i
vores lokaliteter i Søborg, og både medlemmer
og samarbejdspartnere var mødt talstærkt
frem.

Også i år er foreningens aktiviteter udviklet og
gennemført med respekt for vores grundlæg‐
gende værdifællesskab men med samtidigt øje
for, at vi som forening skal følge med tiden i
takt med, at vores omverden forandrer sig.

Som dagen viste, er Danske Torpare et stærkt
fællesskab, der bygger på værdier, som ikke har
ændret sig i de 30 år, foreningen har eksisteret.
Interessen og respekten for den storstorslåede
og fredfyldte svenske natur. Glæden ved at
dele viden og oplevelser medlemmerne imel‐
lem. Lysten til at lære svenskerne og deres kul‐
tur at kende. Dette og meget mere binder os
sammen i foreningen og er grunden til, der
fortsat er brug for Danske Torpare.

Der har i årets løb været et stort udbud af kur‐
ser, arrangementer og tematiske aftener. Akti‐
viteterne er blevet pænt modtaget, selvom det
blev nødvendigt at foretage enkelte aflysnin‐
ger. Der blev ydet en stor indsats i aktivitets‐
udvalget, hvor efteråret blev brugt til at evalu‐
ere de hidtidige aktiviteter og bringe nye for‐
slag frem. Der er sat fokus på effektiv plan‐
lægning af kursussæsonen, en sund økonomi
og et udbud af kurser, der bedst muligt afspej‐
ler medlemmernes interesser. Forårets kur‐
susudbud bærer præg af udvalgets fokuserede
indsats. Vi er stolte af de mange nye tilbud,
der netop er præsenteret i medlemsbladet og
på hjemmesiden.

Siden jubilæumsåret 2005 har vi da også haft
en betydelig vækst i medlemstilgangen. Også i
2010 er vi blevet flere trods finanskrise og en
generel afmatning i salget af fritidshuse i Sveri‐
ge. Det er godt gået i en vanskelig tid. Forenin‐
gens fortsatte fremdrift og styrke er båret oppe
af en god sammensat organisation bestående
af flittige og kompetente medarbejdere i sekre‐
tariatet, et stort korps af frivillige samt dygtige
og erfarne rådgivere.
Vi har opnået et tilfredsstillende årsregnskab.
Det er lykkedes os at halvere det forventede
budgetunderskud. Mens årets indtægter har
svaret til det budgetterede, har vi gennem en
særlig indsats på udgiftssiden skabt et resultat,
der samlet set har reduceret årets budgetun‐
derskud. Vi er således godt i gang med at juste‐
re foreningens økonomi ind, efter de nye tider
uden de store indtægter fra billetsalg.
Uanset der i årets løb er holdt igen på udgifts‐
siden, har vi haft et år med mange nye tiltag og
en positiv udvikling i aktivitetsniveauet.

Foreningens øvrige udvalg og frivillige rådgive‐
re har ligeledes haft et godt år. Foreningens
mange frivillige videnspersoner er fortsat en
uundværlig del af foreningen. Der blev i 2010
dannet et kompetent bladudvalg, og på rådgi‐
versiden er tilbuddene til medlemmerne udvi‐
det med gratis økonomisk rådgivning.
Netværkene har også udviklet sig positivt.
Vindkraftgruppen har været involveret i flere
sager. Der er samtidig ydet rådgivning til
enkelt‐personer og grupper af medlemmer,
der har fået vindmøller tæt ind på livet. For‐
eningens skovgruppe vokser støt og kan nu
tegne mere end 100 medlemmer.
Bestyrelsen har i 2010 truffet nogle vigtige
valg om den fremtidige retning for foreningen.

Det er sket med udgangspunkt i drøftelser ved
et strategi‐seminar, som blev afholdt i efter‐
året. Her blev det besluttet at iværksætte nogle
tiltag og indsatsområder, der skal være med til
at sikre vækst og fremdrift i foreningen på såvel
kort som længere sigt.
Vi har styrket organisationen, da vi mener, at
forankring er genvejen til forandring. Vi har
derfor ansat nye stærke ”spillere på holdet”, en
sekretariatschef og en kommunikationskonsu‐
lent. Vores forening er blevet så stor, at det
kræver et stærkt sekretariat. Sekretariatet skal
sikre, at vores kerneydelser og service til med‐
lemmerne vedvarende har et højt niveau. Se‐
kretariatet skal også fungere som sparrings‐
partner og bindeled til de mange frivillige og
dermed være med til at gøre det attraktivt for
de frivillige at yde en indsats i Danske Torpare.
Vi ønsker at tage mere aktiv del i debatter om
emner af betydning for os som torpare. Påvirke
beslutningstagerne og udvikle lokale og regio‐
nale kontakter i Sverige. Skabe netværk om de
emner, der i særlig grad vedrører vores med‐
lemmer. Emneområderne er mange og afspej‐
ler vores interesse for f.eks. bygnings‐ og land‐
skabskultur, forbrugerforhold, vindkraft, kultur‐
formidling, turisme og oplevelser.
Vi skal udvikle vores informationstilbud til med‐
lemmer og andre interessenter i 2011. Vi vil
være ledende inden for formidling af aktuel og
medlemsorienteret viden og nyhedsstof. Det
uanset om interessen er teknik, kultur eller
udflugtsmål. Bladet skal fortsætte den flotte
udvikling med artikler af blivende værdi.
Hjemmesiden skal gøres til den centrale infor‐
mationsplatform i foreningen med høj aktuali‐
tet og gode tilbud til medlemmerne. Elektroni‐
ske nyhedsbreve og aktiv brug af sociale medier
skal supplere blad og hjemmeside og sikre, at
Danske Torpare altid kan nås.
I det nye budget, der forelægges til generalfor‐
samlingens godkendelse, er der afsat midler til
de nævnte tiltag og indsatsområder.

Der er i 2010/11 budgetteret med et mindre
underskud, og bestyrelsen vil fortsat have sit
fokus rettet mod omsætnings‐ og omkost‐
ningsudviklingen, for at opnå balance mellem
indtægter og udgifter i de kommende år.
I 2011 sættes der fokus på at få hele forenin‐
gen i tale. En række initiativer vil blive iværksat
for at sikre, at foreningens tilbud udvikler sig i
overensstemmelse med medlemmernes øn‐
sker og behov. Det første initiativ i den forbin‐
delse er iværksat. Alle medlemmer er netop
indbudt til at give deres mening til kende i
Danske Torpares store medlemsundersøgelse.
Vi håber, at medlemmerne bakker det op og
deltager i undersøgelsen, som vi forventer, vil
give os nogle værdifulde svar på, hvor de
mange fælles kræfter bedst bruges til gavn og
glæde for alle.
Danske Torpare er således en 30‐årig, der er
blevet voksen, men som stadigvæk har vokse‐
værk.
Vi er i god form og er klar til at tage de mange
udfordringer op, der følger af at repræsentere
ganske mange danskere på begge sider af Kat‐
tegat og Øresund. Klar til at udnytte, at den
svenske økonomi buldrer frem og skaber
vækst, uanset den internationale finanskrise
endnu ikke er overstået. Klar til at byde de
mange nye medlemmer velkommen, som i
2011 vil få øjnene op for de attraktive fritids‐
ejendomme i Sverige.
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