Bestyrelsens årsberetning 2016
Danske Torpare – det er os der arbejder for at give vores medlemmer de bedste vilkår og de største
oplevelser i Sverige.
Foreningsåret 2016 bød blandt flere ting på en skuffende nyhed om samordningsnummeret, en stor succes
med 3 nye aktiviteter, en hverdag i sekretariatet med et nyt medlemssystem, og en ny retning for
foreningens kommunikation.
Samordningsnummer
Sagen om samordningsnummeret, som har været en fast bestanddel af bestyrelsens beretning gennem
flere år, tog en ny og meget uventet drejning. Udmeldingen fra det offentlige Sverige og Nordisk Råd, har
helt frem til årsskiftet 2016/17 været, at beslutningen om, at blandt andet vores medlemmer kunne få et
samordningsnummer, som i flere sammenhænge ville gøre livet lettere til at identificere sig med overfor
forskellige leverandører mv., var ”i udvalg”, som mere eller mindre blot skulle implementere den beslutning
som Skatteverket havde taget, men som skulle behandles i Finansdepartementet, Grænsehindringsrådet og
Lagrådet. Men nu arbejdes der med en model, hvor alle borgere i Norden skal have en fælles digital-ID.
Udvalget under Nordisk Råd, har lidt forenklet sagt, bevæget sig fra en beslutning om fælles form for
personnummer, til en debat om fælles elektronisk identifikation.
På lang sigt, er et fællesnordisk ID formentligt det mest hensigtsmæssige for os alle, men det er skuffende
og utilfredsstillende, at bolden nu igen er skudt til hjørne - formentligt i årevis. Vi følger op.
IT
I 2016 fik foreningen sit nye medlemssystem, Membercare, som samler en lang række funktioner i ét
system, hvor foreningen gennem tidligere år, arbejdede med mange ikke-integrerede systemer. Det var
tidskrævende. Der har været anvendt rigtigt mange timer i at få det nye system implementeret, idet er altid
sker uforudsete ting. Børnesygdommene er afhjulpet nu, og alle er glade for det, ikke mindst på
finansdelen.
I det nye system ligger også det såkaldte Community, hvor blandt andet medlemmerne, netværkene og
bestyrelsen kan kommunikere sammen. Vi må erkende, at vi nok skal lære funktionerne at kende først, før
vi ruller det ud til alle medlemmer, men det er vores forventning, at alle senere kan få glæde af det.
Vi vil igen gerne opfordre medlemmerne til at benytte de mange selvbetjeningsmuligheder som der findes
på hjemmesiden og via ”Min profil”, samt sikre at jeres personlige data er opdaterede.
Rådgivningen
I jurarådgivningen har der i det seneste år været 351 henvendelser, som advokat Lars Holm Rasmussen har
taget sig kyndigt af.
Bjørn Donnis har ligeledes glædet et halvt hundrede medlemmer med svar på spørgsmål om vand og afløb
på torpet.

Aktivitetsudvalget
Danske Torpare, kan nu også kalde sig et rejsebureau. Aktivitetsudvalget har med stor bistand fra tidligere
formand, Per Bonke, formået at pakke en særdeles spændende rejse til Kiruna til august. Ved denne
beretnings fødsel, var der kun 4 ledige pladser tilbage. Godt gået!
De 2 introkurser som blev holdt i maj og november 2016, var tiltænkt kommende og nye medlemmer.
Kurset i maj var overtegnet, og der kom rigtigt mange igen i november, så den succes gentages i 2017,
nemlig d. 23. marts, hvor vores gode samarbejdspartner Swedbank, lægger lokaler til på Kalvebod Brygge.
En 3. nyskabelse var Tour de Torp som blev afholdt d. 27. august. 4 medlemmer havde valgt at vise deres
huse frem og fortælle en historie de fandt vedkommende. Tilslutningen til de 4 arrangementer var så stor,
at foreningen igen i 2017 udbyder muligheden, så meld jer! Både værter og gæster fik stor glæde af
møderne.
Frivilligheden
Igen i år, holdt vi en frivillighedsfest d. 1. september, som var vores måde at takke de mange frivillige på.
Uden de frivillige, havde vi ikke den forening vi heldigvis har. Tak til alle der har bidraget!
Bestyrelsesseminar i Halmstad
Bestyrelsen afholdt sammen med 2 suppleanter, den daglige leder og advokat Lars Holm Rasmussen, det
årlige seminar, denne gang i Halmstad i weekenden d. 2. – 4. september. Der var 2 emner på de 2 dages
dagsorden, kommunikationsstrategi og årsplan for sekretariatet.
Som en forening der har mange vidt forskellige kommunikationskanaler - medlemsbladet, nyhedsbreve,
hjemmesiden, de sociale medier mm., er det vigtigt at sekretariatet og bestyrelsen har en fælles retning.
Strategien er ment som et styringsværktøj, både i dagligdagen for sekretariatet, men også til at hjælpe os
fra hvor vi er i dag, til at nå vores mål i 2020-planen. Strategien skal definere hvordan vi anvender vores
nuværende kanaler og platforme og hvordan vi fremtidigt anvender dem. Kommunikationsstrategien,
forventes færdig i 2017.
2 centrale opgaver for en bestyrelse, er dels at sikre sig, at der er de nødvendige personalemæssige
ressourcer til at løfte de opgaver som er vedtægtsbestemte, men også i høj grad at udvikle foreningen. For
at nå de 2 mål, tog bestyrelsen fat i opstartsarbejdet med at få lavet en årsplan, med et overblik over alle
de opgaver sekretariatet løser, for derigennem at allokere og sikre ressourcer til de udviklingsopgaver vi
ønsker bliver løst. Opgaven sker i et samspil mellem sekretariatet og bestyrelsen, og forventes færdigt i
første kvartal af 2017.
Møde d. 30. april 2016 med foreningens fynske og jyske medlemmer
Bestyrelsen var i Jysk Arena i Silkeborg, hvor 26 medlemmer mødte op. Mødet indeholdt en form for
afrapportering om årets gang i bestyrelsen og i sekretariatet, og Bjørn Donnis var venlig at holde et
foredrag om ”vand-ind-vand-ud”.

Der var rigtig god stemning og opbakning til mødet, og vi fik mange positive tilkendegivelser efter mødet.
Bestyrelsen har derfor fremover forpligtet sig til at holde et fast, årligt orienteringsmøde i provinsen,
forudsat selvfølgelig, at der fortsat er interesse for det, og medlemmerne møder op. I 2017 bliver det d. 25.
marts, igen I Silkeborg, som vi mener mest retfærdigt dækker spredningen i geografien af foreningens
medlemmer i provinsen.
Vi er fortsat på udkig efter en tovholder i det jysk-fynske netværk, som har været uden en lokal forankring,
efter at Anette Sørensen holdt for flere år siden.
Interessevaretagelse
Gennem flere indberetninger fra vores medlemmer, er det vores opfattelse, at de grænsehindringer som
Sverige indførte i starten af 2016, kun i ringe grad har påvirket mobiliteten for vores medlemmer.
Ventetiden ved bro og færge, har kun i få spidsbelastninger, været et mindre problem.
Bestyrelsen takker alle, der har bidraget til foreningens drift og virke i årets løb.

