Referat fra Danske Torpares ordinære generalforsamling søndag d. 5. marts 2017.
Velkommen til generalforsamlingen i Danske Torpare 2017
Danske Torpares bestyrelsesformand, Bjørn Nielsen, bød de tilstedeværende medlemmer velkommen til
generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen, som var placeret på podiet.
Første punkt på dagsordenen er ifølge vedtægterne valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog, traditionen tro, at
foreningens advokat, Lars Holm Rasmussen, blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen valgte herefter advokat Lars Holm Rasmusen som dirigent med applaus.
Dirigenten takkede for valget og oplyste, at han var generalforsamlingens ordstyrer og ordenshaver. Valget
gav dirigenten pligt og ret til at lede generalforsamlingen og sørge for, at den ville være lovlig og
hensigtsmæssig.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det ikke kun var en generalforsamling for de tilstedeværende, men for
alle medlemmer af foreningen.
Dirigenten bød foreningens eksterne revisor, John Lauritsen velkommen til generalforsamlingen.
Foreningens interne revisor, advokat Henrik Græsdal, var ikke til stede.
Dirigenten bad om at markere ved håndsoprækning, hvis man ville have ordet og oplyse sit navn, og sagde,
at han så frem til en god og rar eftermiddag i lighed med tidligere generalforsamlinger.
1. Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og påbegyndelse
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til
vedtægterne. Ligeledes kunne dirigenten konstatere, at invitationen til generalforsamlingen indeholdt den
krævede dagsorden samt, at årsregnskabet var gjort tilgængeligt på hjemmesiden.
2. Valg af referent
Bestyrelsen indstillede foreningens kommunikationskonsulent Julie Elmvang Beicker som referent, og
forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Bestyrelsens årsberetning
Bjørn Nielsen oplyste, at man i år havde valgt at aflægge årsberetningen på en anderledes måde, som var
mere dynamisk end tidligere. Årsberetningen ville herefter bestå af, at alle bestyrelsesmedlemmer fortalte
om de enkelte punkter.
Bestyrelsens beretning blev herefter fremlagt af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand
Bjørn Nielsen, næstformand og formand for Økonomiudvalget, Bent Hansen, bestyrelsesmedlem og
ansvarlig for IT, Anders Grand, bestyrelsesmedlem og formand for Aktivitetsudvalget, Claus Egeris Nielsen
og bestyrelsesmedlem, medlem af Bladudvalget og ansvarlig for den tekniske rådgivning, Bjørn Donnis.
Bjørn Nielsen indledte med at oplyse om bestyrelsens årsberetning 2017 for Danske Torpare – det er os,
der arbejder for at give vores medlemmer de bedste vilkår og de største oplevelser i Sverige. Foreningsåret
2017 bød på flere ting - herunder 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.
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SAMORDNINGSNUMMERET
Sagen om samordningsnummeret, som har været en fast bestanddel af bestyrelsens beretning gennem
flere år, tog en ny og meget uventet drejning i januar måned, hvor en norsk minister foreslog et egentligt eid nummer, ligesom et bank id nummer. Dette har været langt fremme i Sverige. Udmeldingen fra det
offentlige Sverige og Nordisk Råd, har helt frem til årsskiftet 2016/17 været, at beslutningen om, at vores
medlemmer kunne få et samordningsnummer, som i flere sammenhænge ville gøre livet lettere til at
identificere sig med over for 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.
Nu arbejdes der imidlertid med en model, hvor alle borgere i Norden skal have et fælles digital-ID. Udvalget
under Nordisk Råd, har lidt forenklet sagt, bevæget sig fra en beslutning om en 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 og en bedre løsning, da det formentlig kan åbne flere døre
end samordningsnumret, idet man kun skal holde styr på et elektronisk id nummer. Men det er skuffende
og utilfredsstillende, at bolden nu igen er skudt til hjørne - formentligt i årevis.
Danske Torpare arbejder fortsat på sagen, og i februar deltog Julie Elmvang Beicker fra sekretariatet i en
konference i Helsingfors. Derudover presser vi på gennem vore gode kontakter i Nordisk Råd og vore øvrige
samarbejdspartnere. Fra forbrugersiden er Danske Torpare den eneste organisation, som har forfulgt
sagen, fordi det har stor betydning for mange af vore medlemmer, selvom indtrykket er, at man ved private
virksomheder i langt de fleste tilfælde finder en brugbar løsning.
IT
Bestyrelsesmedlem og IT ansvarlig, Anders Grand, oplyste, at Danske Torpare i 2016 fik sit nye
medlemssystem, Membercare, som samler en lang række funktioner i ét system, hvor man gennem
tidligere arbejdede med mange ikke-integrerede systemer, som var betydelig mere tidskrævende. Det har
krævet mange ressourcer for at få det nye system implementeret, fordi der altid sker uforudsete ting.
Børnesygdommene er afhjulpet nu, og arbejdsgangene og processerne er blevet optimerede, og systemet
fungerer i dag efter hensigten, ikke mindst på finansdelen. I det nye system ligger også det såkaldte
Community, hvor medlemmerne, netværkene og bestyrelsen kan kommunikere sammen. Vi må erkende, at
vi nok skal lære funktionerne at kende først, inden vi ruller det ud til alle medlemmer, men det er vores
forventning, at alle senere kan få glæde af det.
Bestyrelsen vil igen gerne opfordre medlemmerne til at benytte de mange selvbetjeningsmuligheder, som
findes på hjemmesiden og via ”Min profil”, samt sikre at personlige data er opdaterede. Man kan selv
ændre sin adresse og anføre, hvilke interesser man måtte have, således at Danske Torpare kan
tilrettelægge kurser og kampagner herefter. For at få adgang til den viden, der findes på hjemmesiden, skal
I logge ind med medlemsnummer og kode.
RÅDGIVNING
Bestyrelsesmedlem og medlem af Bladudvalget samt ansvarlig for den tekniske rådgivning, Bjørn Donnis,
fortalte om rådgivningen i Danske Torpare. Frontlinjen er sekretariat hvad enten man ringer eller skriver.
Den juridiske rådgivning, som advokat Lars Holm Rasmussen står for, har haft 351 henvendelser sidste år.
Bjørn Donnis har ligeledes glædet et halvt hundrede medlemmer med svar på tekniske spørgsmål om vand
og afløb på torpet. Rådgivningen Jura og Teknik har besvaret henvendelser både på mail, på telefon og i
artikler i medlemsbladet. Bjørn Donnis har blandt andet skrevet om trekammerbrønd og vandkvalitet.
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Bjørn Donnis opfordrede medlemmerne til at bruge ”Vidensbanken” på hjemmesiden, hvor man kan finde
svar på mange spørgsmål. Vidensbanken indeholder ca. 1000 sider med forskellige brugsanvisninger til
Sverige, vand og brønd, jura, selvangivelser, overdragelse af ejendomme til børn samt meget andet.
Danske Torpare har indgået et samarbejde med BioKube, som indebærer en stor rabatmulighed for
medlemmerne af Danske Torpare. Den nye medlemsaftale er den hidtil største rabat efter færgerabatten.
For de medlemmer, der allerede har eller ønsker et wc, og ikke er tilsluttet offentligt kloaksystem, kan et
minirensningsanlæg være interessant. Det kan også have interesse for dem, der har fået påbud fra
kommunen om, at deres eksisterende afløb er for primitivt. Enten kan man have en traditionel anlagt
trekammerbrønd med infiltration, eller, hvis der ikke er plads nok eller der ikke er tilstrækkelig afstand til
drikkevandsbrønd, vandboringer, åer eller bække, skal man have et minirensningsanlæg. Derved sikrer man
sig også, at afløbsvandet renses bedst muligt og samtidigt opfylder man kravene fra kommunen. Det er
også en fremtidssikret løsning, da man undgår risikoen for, at kommunen efter 20 år kræver, at man graver
en ny brønd.
Danske Torpare kan nu anbefale BioKube, fordi virksomheden har fået en fin rapport med stempler og
certificering. Som medlem af Danske Torpare får man 20 % på hardware, foreløbig aftale angående kloak og
herefter et samlet tilbud med levering og nedgravning, indhentning af tilladelser fra kommunen samt
serviceaftale. Der henvises til yderligere information på hjemmesiden.
AKTIVITETSUDVALGET
Bestyrelsesmedlem og formand for Aktivitetsudvalget, Claus Egeris Nielsen, oplyste, at Danske Torpare nu
også kan 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.
De to introduktionskurser som blev afholdt 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 anden nyskabelse var Tour de Torp, som blev afholdt d. 27. august 2016. Der var fire
medlemmer, som viste deres huse frem og fortalte om stedet og deres Sverige. Tilslutningen til de fire
arrangementer var så stor, at foreningen igen i 2017 udbyder muligheden.
Der er i det forgangne år afholdt 25 kurser, foredrag og ture til glæde for både arrangører og deltagere.
Indtjening til foreningens økonomi rundede 130.000 kr., og det har kun været muligt, pga. at medlemmerne
har stillet sig til rådighed som turledere og kursus- og foredragsholdere. Tak til alle medlemmer, som stiller
sig selv til rådighed.
Eksempler på kurser som vi har afholdt og som vi gerne vil have mere af i foreningens regi, er svenskkurser
for begyndere, let øvede og konversationskurser under kyndig vejledning af Linda Kristiansen. Disse kurser
vil være faste tilbud for såvel gamle som nye medlemmer.
I foråret 2015 afholdt Henrik Wivel en forfatteraften om Selma Lagerlöf og hendes litterære biografi
”Snedronningen”. Ved samme arrangement viste og fortalte Henrik Wivel om sit torp ved Arrild ved Kullen
og gav indblik i sit torp og i sit Sverige, som har været i familiens eje i generationer.
Før det afholdt forfatter Jens Andersen, som har skrevet Astrid Lindgren biografien ”Denne dag, et liv ”, et
foredrag, hvor der var totalt udsolgt, så arrangementet blev afholdt i to omgange.
Dernæst er kurser i husets tekniske installationer med Bjørn Donnis faste indslag til nye medlemmer.
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Jurakurser – herunder kurser i generationsskifte, som afholdes af advokat Lars Holm Rasmussen er meget
velbesøgte.
Introkurser – potentielt til nye torpare, inden de køber nye huse, og kom-godt-fra-start kurser for nye
medlemmer ift. jura, forsikring, økonomi og skat, er også meget vigtige kurser i foreningens regi.
Et nyt område, som Claus Egeris Nielsen er særlig stolt af, er Morten Hattesens kurser – grundlæggende
brug af motorsav, vedligeholdelse, og udvidet træfældning mm.
Den 8. april afholdes praktisk brug af mobile motorsavværker på skovskolen.
Der har vist sig, at der er et stort behov for disse kurser, og der er lige mange mænd og kvinder, som
tilmelder sig.
Sidste år i august blev Tour de Torp afholdt for første gang. Det var et åbent hus arrangement for alle, der
har lyst til at vise sit hus frem og være vært og vise sit Sverige frem.
Aktiviteterne tæller mange flere oplevelser - herunder Lucia koncerten, koret og svampeturene samt Ole
Andersens og Geert Fredslund Nielsens ture i den svenske natur.
Endelig har vi haft lakseture på Lagan åen, og kurser i jagt- og lystfiskeri, som er Claus Egeris Nielsens
speciale.
Nye initiativer er blandt andet rejsen til Kiruna med Per Bonke og Kirunaeksperten Kurt Andreasen. Turen
er totalt udsolgt, og foreningen takker Per Bonke for dennes kæmpe indsats i forbindelse med planlægning
af turen.
Vi vil gerne have flere frivillige, der har interesse for at bidrage aktivt til at lede og planlægge kurser og
rejser og til at stå for arrangementer og ture, som formentlig også kan bidrage til, at vi får nye medlemmer.
Sekretariatet vil fremover have en større rolle med at understøtte og koordinere aktiviteterne. Claus Egeris
Nielsen oplyste, at der arbejdes på at have halv- og helårsprogrammer i bladet, så man kan få et bedre
overblik over foreningens aktiviteter.
Den 25. marts er der møde i Silkeborg, hvor bestyrelsen vil møde de fynske og jyske medlemmer og have en
dialog om udvikling af foreningen. Der har knebet med at få tilstrækkeligt med medlemmer til at afholde
aktiviteter i det jyske område.
Hvis der er medlemmer, som ønsker at give et bidrag i Aktivitetsudvalgets regi eller ønsker at medvirke i
udvalget, så er man velkommen til at kontakte Claus Egeris Nielsen.
Bjørn Nielsen anbefalede flere medlemmer at være vært eller deltage i, da Tour de Torp, da det var rigtig
udbytterigt, og medlemmerne blev bragt sammen og hyggede sig.
FRIVILLIGHEDEN
Bjørn Nielsen sagde, at de frivillige kræfter i Danske Torpare er et stort aktiv. De medvirker til, at
aktiviteterne kan have et sådant stort et omfang, som det har, at bladet kan udkomme til medlemmerne,
hjælp til sekretariatet mv. Frivilligheden er en naturlig del af foreningen, og man ønsker ikke at fremhæve
enkelte medlemmer, men vil sige tusind tak til alle, som giver et bidrag.
Officielt har vi ca. 35-40 frivillige, men vi kan altid bruge flere hænder. Uanset om man har lyst til at være
frivillig til et bestemt arrangement eller på et bestemt tidspunkt, så er man meget velkommen til at
kontakte sekretariatet. Traditionen tro holdt vi en frivillighedsfest d. 1. september, som var vores måde at
takke de mange frivillige på. Uden de frivilliges ressourcer ville vi ikke have den forening, som vi heldigvis
har. Tak til alle, der har bidraget.
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BESTYRELSESSEMINAR I HALMSTAD
Bjørn Nielsen oplyste, at bestyrelsen sammen med de to suppleanter Emilia Kollemorten og Justine Holm
Hvidtsted, den daglige leder og advokat Lars Holm Rasmussen, afholdt det årlige bestyrelsesseminar i
Halmstad i weekenden d. 2.-4. september. Der var to emner på dagsorden i de to dage nemlig
kommunikationsstrategien og årsplan for sekretariatet. De to 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 to mål tog bestyrelsen fat på 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. Medarbejderstaben er blevet reduceret med 20 %. Årsplanen er dermed et
styringsværktøj for sekretariatet og giver et overblik over foreningens ressourcer og planer. Årsplanen
indeholder både drift og udvikling samt nye initiativer og aktiviteter, og skal dermed medvirke til at sikre
fremdrift i Danske Torpare. Opgaven sker i et samspil mellem sekretariatet og bestyrelsen, og forventes at
blive vedtaget d. 21. marts 2017.
Kommunikation en grundsten for foreningen. Kommunikationsstrategien vil blive vedtaget i 2017.
Kommunikationsstrategien er ment som et styringsværktøj, både i dagligdagen for sekretariatet, men også
til at medvirke til at nå vores mål i 2020-planen. Strategien skal definere, hvordan vi anvender vores
nuværende kommunikationskanaler og platforme, og hvordan vi fremtidigt kan anvende dem.
Danske Torpare har mange kommunikationskanaler – herunder medlemsbladet, nyhedsbreve,
hjemmesiden, de sociale medier mm., så derfor er det vigtigt, at bestyrelsen sikrer en fælles retning.
FORENINGENS FYNSKE OG JYSKE MEDLEMMER
Bjørn Nielsen oplyste, at bestyrelsen sidste år 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
bestyrelsesmedlemmet, Bjørn Donnis, holdt et foredrag om ”vand-ind-vand-ud”. Der var en rigtig god
stemning og opbakning til mødet, og vi fik mange positive tilkendegivelser efter.
Bestyrelsen har derfor fremover forpligtet sig til at holde et fast årligt orienteringsmøde for de fynske og
jyske medlemmer, forudsat, at der fortsat er interesse for det, og medlemmerne møder op. Der vil blive
afholdt en minigeneralforsamling for de fynske og jyske medlemmer den 25. marts i Silkeborg, en by, som
vi mener mest retfærdig at afholde mødet i, da den dækker spredningen i geografien af medlemmerne. Det
er svært at finde et centralt sted, men Jysk Arena er er godt og billigt sted. Sidste år var deltagerantallet
skuffende, men bestyrelsen håber, at der kommer flere medlemmer denne gang.
Vi tager kun af sted og bruger så mange menneskelige og økonomiske ressourcer på det, hvis der kommer
mindst 20-25 medlemmer, fordi det ellers bliver for dyrt.
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 op for flere år siden.
Bestyrelsen opfordrer til at en ny tovholder melder sig som kandidat, idet netværket har manglet en
tovholder i 3 år.
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INTERESSEVARETAGELSE
Bjørn Nielsen sagde, at den politiske interessevaretagelse havde været nedprioriteret grundet manglende
personalemæssige ressourcer. Man havde prioriteret andre arbejdsopgaver – herunder IT og det nye
medlemssystem, men det er et vigtigt emne, som bestyrelsen i fremtiden vil prioritere.
Det eneste punkt, som vi har arbejdet med er grænsehindringen i form af grænsekontrollen. Det er ikke
bestyrelsens indtryk, at det har haft den store betydning for vore medlemmer, da det primært er gået ud
over pendlerne. Vi har haft nogle få henvendelser omkring det, at nogle af vore medlemmer havde vist
kørekort frem, hvor man så havde forlangt pas. Vi vil gerne høre fra vore medlemmer, om der har været
andre tilfælde og samle op på det.
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.

KOMMENTARER TIL BESTYRELSENS ÅRSBERETNING
Dirigenten oplyste, at det var den politiske fanfare, som bestyrelsen udsender til medlemmerne. Det er
bestyrelsens signal om, hvad man har lavet i det forgangne år siden sidste generalforsamling. Der vil blive
mulighed for at kommentere, stille spørgsmål og komme med efterlysninger.
Niels Vilhelmsen: Sidste år talte vi om moms på medlemskontingent, og det er ikke blevet nævnt i
beretningen?
Bjørn Nielsen: Nej, det er rigtigt. Der er ikke blevet gjort så meget ved det. Vi anser det som en meget svær
opgave, men vi vil undersøge det endnu en gang, da momsen udgør ca. kr. 1 million ud af en indtægt på ca.
kr. 4.5 millioner.
Nils Vilhelmsen: Jeg er oprørt over, at vi skal betale det. Folkekirken, sejlklubben, golfklubben mv. betaler
ikke moms. Hvis der er aktiviteter, der gør at vi skal, så skal vi have dem separeret.
Bjørn Nielsen: Vi har gjort alt hvad vi kunne, men det kan ikke lade sig gøre. Jeg er også oprørt, og det er
ærgerligt, men det er et politisk spørgsmål. Alle sten er vendt. Vores eksterne revisor John Lauritsen har
været inde over det. Vi har drøftet om vi kan separere de momsbærende aktiviteter og om vores forening
kunne ligge i Sverige.
Dirigenten spurgte herefter om der er er nogen, der ikke kunne stemme for årsberetningen eller nogen, der
stemte for eller i mod.
Beretningen blev hermed godkendt.
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4. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET
Orienteringen af sekretariatet blev fremført af de tre ansatte i sekretariatet, Julie Elmvang, Tina Dyrberg
Hansen og Antje Wiedemann Brund, men det var Julie Elmvang Beicker, som førte ordet.
Det har været et travlt år ikke mindst grundet det nye it-system, som skulle implementeres, og det krævede
mange ressourcer. Desuden skulle vi have en ny kollega, idet vores kollega og controller, Susanne Hjorth
fandt et job i nærheden af sin bopæl på Lolland.
Desuden fandt vores daglige leder, Jannik Lindholm, et nyt job.
Vores nye kollega Tina Dyrberg Johansen, som startede i oktober, er vores nye økonom, og hun har ansvar
for kontingentopkrævning, regnskab og bogføring, forretningsudvikling og it- og medlems udvikling. Antje
står for medlemsservice og er ansvarlig for administrative opgaver, webshop, kurser og arrangementer og
er kontaktperson til de frivillige.
Julie står for medlemsbladet, nyhedsbreve og sociale medier, indhold til hjemmesiden og er desuden
involveret i aktiviteterne i Aktivitetsudvalget.
Post Danmark gav os nogle udfordringer i forbindelse med udsendelse af medlemskort og
kontingentopkrævningen. Så vidt vi ved, har alle fået medlemskort, men hvis I ikke alle har fået det eller
kender nogen, der ikke har fået det, bedes I kontakte sekretariatet.
Trods et travlt år og det, at vi har været underbemandede, er det gået udmærket. Vi arbejder for
medlemmerne, og vi er meget glade for vore søde medlemmer, når de enten kontakter os på telefon eller
besøger os i sekretariatet på Rosenskæret.
Vi ville imidlertid ikke været kommet igennem dette år uden de mange frivillige, som hjælper til.
I bladudvalget har vi 15 faste frivillige, som sørger for, at hvert nummer kan udsendes. Tusind tak for jeres
hjælp. Der er 4 frivillige, som ugentligt bidrager med administrative og praktiske opgaver i sekretariatet.
Det kan f.eks. være hjælp til at foretage adresseændringer i systemet, udsendelser, registrering af nye
medlemmer, pakning af post og varer.
Følgende bedes rejse sig op: Marianne Zent, Marianne Rasborg, Vibeke Sørensen og Frank Ackermann.
Desuden bedes Søren Kronholm, Vivi Fahnøe, Suzanne Christoffersen, Bent Eide, Barbro Fischer, Ole
Andersen og hvem, der er til stede, og som bidrager aktivt i foreningen som netværksholder, rejsearrangør
Per Bonke og Geert Fredslund Nielsen rejse sig. I bedes give en kæmpe stor hånd sammen med os.
Sekretariatet opfordrer medlemmerne til at logge ind og se, om sekretariatet har medlemmernes
mailadresser, som er vigtige for udsendelse af nyhedsbreve og for, at man kan logge ind på hjemmesiden.
5. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB
Dirigenten oplyste, at den ordinære generalforsamling genoptages efter pausen.
Dirigenten gav ordet til kasserer og næstformand, Bent Hansen.
Bent Hansen: Hermed fremlægger jeg regnskabet for ottende gang. Det er vigtigt for mig, at bestyrelsen
kan fremlægge regnskab uden påtegninger fra såvel den eksterne og som interne revisor, hvilket også sker i
år. Vi er forsigtige i vores økonomiske opførsel, og bestyrelsen fremlægger i år et regnskab, som er
tilfredsstillende. 73 % af vore indtægter kommer fra medlemskontingenterne, og aktiviteterne udgør en
indtægt på kr. 130.000.
Jannik Lindholm sørgede for, at vi fik kr. 700.000 i annonceindtægter, der var stor ros til Jannik Lindholm.
Den største post på udgiftssiden er lønomkostningerne, som udgør ca. 55 % af udgifterne.
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Vi har et minus på kr. 34.320.
Vi har sagt farvel til vores tidligere controller, Susanne Hjorth, som fandt et job tættere på sin bopæl på
Lolland. Vi vil gerne sige Susanne tak for hendes kæmpe stykke arbejde. Desuden vil vi sige velkommen til
vores nye controller, Tina Dyrberg Hansen, som vi forventer os meget af.
Bestyrelsen vil gerne besvare spørgsmål til resultatopgørelsen.
Hanne Midskov: Er der også udgifter forbundet med foreningens kursusvirksomhed?
Bent Hansen: Udgifterne til kursusvirksomheden anslås til kr. 88.000.
Søren Grubbe: Hvad er Torpare AB?
Bent Hansen: Det er gravstenen efter Tyska Torpare, men vi har valgt at bibeholde selskabet i Sverige i
stedet for at realisere pengene, hvis vi fik en god idé til at etablere et nyt selskab.
Per Iversen: Årstallet er forkert?
Bent Hansen: Ja, det kan jeg godt se, det er en fejl.
Bent Hansen: Det er afskrivninger på 132.000, som ikke er med her.
Per Pedersen: Der er to rækker med budget, men der er vel et regnskab ved siden af.
Bent Hansen: Det er korrekt anskuet.
Dirigenten takkede for medlemmets iagttagelse.
Bjørn Hansen: Det fremgår ikke, at der er lagt penge til side til en torparefest i regnskabet i nær fremtid.
Dirigenten sagde, at det var et spørgsmål til budgettet, men nu drøfter vi foreningens regnskab.
Lars Pedersen: Den planche, der var lige før – indtægter på kr. 4.4 millioner og udgifter på kr. 4.3 millioner,
og så står der et underskud på kr. 34.000. Hvordan skal det forstås?
Bent Hansen: Det er fordi der er afskrivninger på kr. 132.000.
Dirigenten oplyste, at denne er er forsamlingens tillidsmand, og at han påskønner forsamlingens
iagttagelser.
Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål til regnskabet. Da det ikke var tilfældet, spurgte
dirigenten, om generalforsamlingen kunne godkende regnskabet.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte regnskabet.
6. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE OG MEDLEMMER
Dirigenten oplyste, at der var indkommet følgende forslag fra medlem Jens Peter Tommerup:
”Årsregnskabet bringes i medlemsbladet samt elektronisk post inden fristen for forslag til
generalforsamlingen”. Forslaget er også optrykt i medlemsbladet.
Dirigenten spurgte, om Jens Peter Tommerup var til stede, men det var ikke tilfældet.
Første del af forslaget er, at årsregnskabet i sin helhed skal bringes i medlemsbladet.
Dirigenten opfatter anden del således, at Jens Peter Tommerup også ønsker udsendelse med elektronisk
post.
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Bjørn Nielsen har en anden fortolkning, idet han opfatter det således, at det er en opfordring til
sekretariatet om at sende en påmindelsesmail til medlemmerne, som indebærer at, hvis du vil komme med
forslag til generalforsamlingen, er der nogle frister i vedtægterne, som skal overholdes.
Dirigenten bad om bestyrelsens indstilling til forslaget.
Bjørn Nielsen: Vi har forsøgt at kontakte Jens Peter Tommerup pr. telefon d. 13. januar og på mail med
henblik på at få begrundet forslaget og dels at møde op og motivere forslaget. Bestyrelsens indstilling er at
afvise forslaget i forhold til at bringe regnskabet i bladet, da bestyrelsen ikke vil ofre så mange sider alene
til regnskabet, og bestyrelsen vil heller ikke uden videre sende opfordring til medlemmerne på mail.
Dirigenten bad herefter generalforsamlingen om at tage stilling til, hvorvidt årsregnskabet skal udsendes i
medlemsbladet. For så vidt angår anden del, afvises dette fordi det har mindst to forståelser.
Dirigenten oplyste, at Tommerups forslag omkring første del mht. offentliggørelse af årsregnskabet sker
allerede i dag, idet det skal være tilgængeligt på hjemmesiden i henhold til vedtægterne.
Dirigenten bad om, at de tilstedeværende markerede med håndsrækning, om de ville støtte Tommerups
forslag om, at årsregnskabet skal fremgå i medlemsbladet. Der var to, der markerede. Der var ikke nogen,
der markerede hverken for eller i mod, så forslaget blev afvist.
Anden del blev ikke genstand for behandling.
Dirigenten spurgte herefter, om der er modtaget andre forslag eller der var andre, som havde indsendt
forslag til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet.
7. FREMLÆGGELSE OG BESLUTNING AF BUDGET
Kontingentet foreslås fastholdt.
Budgettet bliver omtalt af kasserer og næstformand Bent Hansen.
Bent Hansen forklarede, hvilken kolonne, der er regnskab og hvilken kolonne, der er budget.
Bent Hansen: Forsigtighed er en dyd, og det gælder også budgettet. Vi forventer, at næste regnskabsårs
overskud bliver kr. 265.500. Sidste år forventede vi kr. 416.000, så det er ikke helt i tråd med sidste
generalforsamling.
Renter- og kursindtægter er budgetteret med kr. 46.000, men vi følger vores principper. Som en klog dansk
skuespiller sagde: ”Glæden ved en gevinst står ikke mål med sorgen ved et tab”.
Derfor anslår vi et forsigtigt overskud på kr. 265.000, men foreningen har en vældig sund økonomi.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet?
Bjørn Hansen: Til aktivitetsudvalget – skal vi ikke snart have en torpare-fest.
Bent Hansen: Hvem ved, vi går snart et jubilæum i møde.
Karl Neumann: Jeg kan ikke få renterne til at stemme. Der er kr. 4832 indtægt, men I regner med kr. 46.000.
Bent Hansen: Nej, men det er også kun et budget, som er lavet i august/september-måned.
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Michael Engelhardt: Kan du forklare den øgede kontingentindkomst?
Bent Hansen: Ja, det er fordi, vi satte kontingentet op i sidste år.
Carsten Jensen: Hvad er foreningens likvider? Det fremgår ikke af regnskabet.
Bent Hansen: Det er ca. kr. 2.300.000 og foreningens aktiver i alt er kr. 3.200.000.
Ove Rygaard: Annonceindtægterne er gået frem, men nu kommer der en lille tilbagegang på budgettet, der
er fremlagt?
Bent Hansen: Ja, det korrekt. Det var helt exceptionelt med kr. 700.000 sidste år, og det kan vi takke Jannik
Lindholm for. Det er igen lidt forsigtighed, de trykte medier er på tilbagegang, og vi må sige, at det var et
engangstilfælde.
Ove Rygaard: Hvad med renterne – er det kursregulering? Det ser ud til at være en overordentlig pæn
rentestigning. Formoder kursregulering, og at man regner med, at værdipapirerne skrives op. Renterne
ligger meget stabilt, men forventer I, at renterne stiger?
Bent Hansen: Vi tror ikke, at renterne stiger, men vi har investeringsbeviser, men det er også kun en
forventning.
Ellen Heglingegård: Hvor kan jeg se momsen i regnskabet?
Dirigenten bad den eksterne revisor John Lauritsen, om at besvare spørgsmålet.
John Lauritsen: Det er normal regnskabspraksis at selve driftstallene er eksklusive moms. Det eneste sted
moms optræder, er passiverne, hvor man skylder penge med moms. På det tidspunkt var der ikke skrevet
kontingent ud, og man havde fået penge for returmoms.
Jan Theis Møller: Jeg undrer mig over en undrer mig over en projektstigning på kr. 250.000 - hvad er det?
Bent Hansen: Det er projekter, som bestyrelsen forventer, der skal ske de kommende år, og det er taget ud
af bestyrelsens 20/20 plan.
Jan Theis Møller: Det lyder fint, men hvilke projekter er det? Det er jo en kvart million vi taler om? Hvad
skal foreningen bruge så mange penge til?
Bent Hansen: Pengene skal bruges til udvikling af kurser, IT – herunder hjemmeside mv.
Erik Kragh: IT-udgifterne på kr. 245.000, der er afsat, er de til drift eller udvikling? Hvorfor er der afsat dette
relativt høje beløb, da systemet er etableret?
Anders Grand: Vi opgraderer systemet hvert år. Som vi omtalte sidste gang, er der løbende omkostninger,
nye moduler og implementerings omkostninger. It systemet skal fremtidssikres, og der skal ske
opgraderinger, og der er funktioner, som ikke er taget i brug endnu.
Pia Andersen: IT står også under projekter? Det er voldsomt med kr. 129.000 + en kvart million?
Der er en forventning om, at det bliver bragt ned.
Anders Grand: Frivillighedsportalen er et projekt, som ikke vedrører driften. Det er en tilbygning, og på sigt,
vil der ikke være så store omkostninger forbundet med IT. De første par år vil der være udgifter, som er en
del af investeringen. Vi gør alt hvad vi kan for at holde omkostningerne nede.
Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om de tilstedeværende kunne godkende budgettet med
håndsoprækning.
Budgettet blev herefter godkendt. Kontingentet blev foreslået fastholdt, og det blev ligeledes vedtaget.
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8. VALG AF TO BESTYRELSESMEDLEMMER
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen i Danske Torpare består af 5 medlemmer; Bjørn Nielsen, som er
bestyrelsesformand, Bent Hansen, som er næstformand, Claus Egeris Nielsen, Anders Grand og Bjørn
Donnis. Bestyrelsen bliver løbende udskiftet. Bestyrelsesformanden vælges særskilt og medlemmerne
vælges for to år ad gangen. I år er Bjørn Donnis og Bent Hansen på valg. Dirigenten forespurgte, om der var
andre, som ønskede at kandidere eller, om man var bekendt med, at andre ønskede at kandidere? Det var
ikke tilfældet.
Bestyrelsen foreslog genvalg af bestyrelsesmedlemmer Bent Hansen og Bjørn Donnis, hvilket blev vedtaget
af generalforsamlingen.

9. VALG AF FEM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
Dirigenten oplyste, at suppleanterne, i modsætning til bestyrelsesmedlemmerne, kun vælges for et år ad
gangen. I år er alle fem suppleanter på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af alle suppleanter, Pia Borg, Kim
Høgh, Mikael Engelhardt, Justine Holm Hvidtsted og Emilia Kollemorten.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre, der ønskede at kandidere. Frank Akkermann meddelte,
at han også ønskede at opstille.
Dirigenten spurgte de nuværende tilstedeværende suppleanter, om de ønskede at blive genvalgt.
Generalforsamlingen gik herefter over til en valghandling.
De af generalforsamlingens 142 stemmeberettigede skulle hver skrive 5 navne på stemmesedlen.
Dirigenten spurgte Frank Ackermann om, hvem han var, og hvorfor han ønskede at stille op.
Frank Ackermann oplyste, at han havde hus i Stidsvig i Klippan, arbejder som forbrændingstekniker på
Nordforbrændingen, er gift og har et barn og hjælper sekretariatet, når der afholdes kurser.
Mikael Engelhardt oplyste, at han gerne ville fortsætte med arbejdet som suppleant, hvor han tidligere
havde deltaget i nogle møder og bidraget lejlighedsvist.
Justine Holm Hvidtsted oplyste, at hun har været suppleant 1 år og været med i kommunikationsarbejdet
og deltaget i bestyrelsesseminaret. Hun fortalte, at det var et spændende arbejde og hun bidrager aktivt og
ønsker at fortsætte.
Emilia Kollemorten oplyste, at hun har været suppleant i et år. Hun købte hus i Halland sidste år. Emilia
arbejder som bibliotekar, og hun deltog også i bestyrelsesseminaret i Halmstad sidste år. Emilia
tilkendegav, at hun også ønsker at fortsætte sit arbejde som suppleant.
Dirigenten takkede for kandidaternes peptalk.
Bestyrelsesmedlem Anders Grand efterlyste en slide med navnene på.
Bjørn Nielsen fortalte om Pia Borg og Kim Høgh, som ikke var til stede på generalforsamlingen.
Pia Borg har i lang tid været medlem af Aktivitetsudvalget, og Kim Høgh har været suppleant i to år. Han er
direktør i Hjerteforeningen, og Danske Torpare ønsker, at han kan give et bidrag til Danske Torpare omkring
frivillighed, som han har stor erfaring med.
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål til stemmeafgivningen. Det var ikke tilfældet.
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Dirigenten oplyste, at der var pause, mens man samlede stemmesedler ind.
Efter pausen og efter at stemmesedlerne blev optalt, kunne dirigenten oplyse, at:
Pia Borg fik 79 stemmer.
Justine Holm Hvidtsted fik 79 stemmer.
Kim Høgh fik 77 stemmer.
Emilia Kollemorten fik 83 stemmer.
Michael Engelhardt fik 74 stemmer.
Frank Ackermann fik 53 stemmer.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at Pia Borg, Kim Høgh, Mikael Engelhardt, Justine Holm
Hvidtsted og Emilia Kollemorten blev valgt som suppleanter for yderligere en et års periode.
10. VALG AF REVISORER
Bestyrelsen foreslog genvalg af ekstern revisor, statsaut. revisor John Lauritsen, JS Revision. Dirigenten
spurgte om der var andre, der kandiderede, eller om man var bekendt med andre indstillinger. Herefter
blev John Lauritsen valgt som ekstern revisor for Danske Torpare.
Bestyrelsen foreslog genvalg af intern revisor, advokat Henrik Græsdal. Dirigenten spurgte om der var
andre, der kandiderede, eller om man var bekendt med andre indstillinger. Herefter blev Henrik Græsdal
valgt som intern revisor for Danske Torpare.
11. EVENTUELT
Dirigenten oplyste, at der nu var mulighed for at komme med henstillinger eller forventninger til
bestyrelsen eller komme med andre bemærkninger, men ikke deciderede indstillinger, da disse ikke, i følge
vedtægterne, kan behandles under nuværende punkt på dagsorden.
Pia Andersen: Jeg vil rose bladet og de gode indlæg. Stor ros til alle jer, der er involveret i bladet.
Torben Bæk-Sørensen fra Jylland: På sidste års møde snakkede vi om generationsskifte. Det er påkrævet, at
der sker noget, og jeg vil foreslå nedsat kontingent for børn af medlemmerne de første par år, så vi får dem
involveret. De unge fravælger foreninger i dag, og jeg kunne forestille mig et juniormedlemsskab ved siden
af forældrenes medlemskab. Det er vigtigt, at vi får flere medlemmer til foreningen, så vi kan få favorable
vilkår og rabatter.
Bjørn Nielsen: Tak fordi du er kommet så langvejs fra og tak for indlæg.
Gennemsnitsalderen er ikke voldsomt faldende, men vi er overhalet af nordmænd og tyskere i antallet af
ejede huse. Vi har et stabilt medlemsleje på ca. 9.400-9.600, men det skal fremover være fokuspunkt for
bestyrelsen, fordi det vil blive et problem i fremtiden.
Generationsskifte sker, og børn overtager, og om det skal være et differentieret kontingent ved jeg ikke,
men alt, hvad der kan hjælpe til at få flere yngre medlemmer, vil vi meget gerne høre fra jer om.
Ib Larsen: Jeg vil anbefale kassereren, at der til næste års budget bliver brugt noter, som kan forklare, hvad
budgettet kan bruges til, og hvad pengene skal gå til.
Bent Hansen: Det er taget til efterretning.
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Annika Lusty: Sidste år besøgte jeg to Tour de Torp, og det var en fantastisk oplevelse, så det vil jeg
anbefale andre medlemmer.
Det andet er, at jeg er svensk. Da børnene var små, kom vi meget i den svenske kirke, pga. de svenske
traditioner. Nu tager vi med torparna til Lucia. Det var en mærkelig kirkehandling sidste gang. Kirke og stat
er skilt ad i Sverige. Jeg vil blot gøre opmærksom på, at det ikke foregår på den måde i henhold til de
svenske traditioner.
Dirigenten oplyste, at han selv var med som gæst og for god ordens skyld bemærkedes det, at
Luciaarrangementet var i den svenske kirkes regi.
Svend Børgesen: Jeg vil bede bestyrelsen om at henvende sig de svenske myndigheder for at få fjerne de
nye betonbygninger, som toldmyndighederne har opstillet i Helsingborg. Andre steder, hvor der er
grænser, er der ikke denne toldkontrol, og det strider i mod EU-reglerne.
Bjørn Nielsen ser det ikke som et problem, da toldvæsenet er nødt til at have nogle bygninger, og kender
ikke selv de specifikke regler herfor, men vil undersøge det.
Bent Hansen: En kommentar til Ib Larsens bemærkning før omkring noter til regnskabet. Vi kommer til at
gøre det lidt anderledes og mere overskueligt til næste år.
Dirigenten: Klokken er 14.42 og vi hæver generalforsamlingen. Dirigenten takkede for de tilstedeværendes
medvirken og god ro og orden, og gav ordet til Bjørn Nielsen, som ville afslutte mødet.
Bjørn Nielsen takkede dirigenten for ypperlig, velorganiseret og veladministreret generalforsamling.
Vi har været igennem lige knap 5 timer inkl. leverandørudstillingen. Jeg fik talt med samarbejdspartnerne i
pausen, og de var glade, så tak for det.
Vi vil fortsætte med at have en leverandørudstilling på generalforsamlingen hvert andet år.
Næste år påtænker bestyrelsen at ændre på lokaliteterne, men det giver vi nærmere besked om.
Det er glædeligt at så mange medlemmer – tallet er 272, møder op til dette års generalforsamling.
Husk, at der også er et foreningsår imellem generalforsamlingerne, hvor I kan bruge jeres medlemskab til at
komme med forslag og rette henvendelse til bestyrelsen og sekretariatet. Dette er meget velkomment.
Endnu en gang tak for jeres fremmøde og kom godt hjem.
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