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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 

Årets generalforsamling er, de fleste bekendt, blevet udskudt, men selvom vi nu er ved at være ved årets 

ende, tager vi alligevel et tilbageblik på året 2019 og lidt af 2020.  

Det blev et travlt år! 

Udvikling af eksempelvis: 

- nyt formål, vision, mission og værdier 

- nye vedtægter 

- nye rådgivningsmodeller 

- kommissorier for alle udvalg 

- nye politikpapirer:  

o Frivillighed,  

o politisk interessevaretagelse,  

o kommunikation 

- øget indsats i flere netværk 

- øget hvervning 

- ny forretningsorden, nye spilleregler i bestyrelsesarbejdet mv. 

Og det har givet både ansatte og frivillige i bestyrelsen sved på panden! 

Rådgivning 

Teknisk og juridisk rådgivning er kerneydelser i Danske Torpare. Medlemmerne har stor gavn af rådgivernes 

ekspertise, og derfor vil bestyrelsen sikre en bæredygtig juridisk og teknisk rådgivning, som kan være med 

til at fremtidssikre rådgivningen. Mange informationer kan findes i vidensbanken på hjemmesiden.  

Rådgiverne og deres rådgivningsområder introduceres på alle kommunikationskanaler, og de afholder 

løbende relevante oplæg og informationsaftener.  

a. Teknisk rådgivning 

Rådgiverne omtales som et fast rådgivningspanel i bladet, og rådgivningsteamet består i dag af fire 

rådgivere med hver deres ekspertise.  

- Bjørn Donnis, som er bestyrelsesmedlem, kemiingeniør og ansvarlig for den tekniske 

rådgivning (spørgsmål inden for afløb, drikkevand, vandboringer, elpriser og varmepumper) 

- Svend Hørup, som er suppleant til bestyrelsen, er en del af backup-rådgivningen på de 

spørgsmål, der hører ind under Bjørns ekspertiseområde  

- Torben Holst, som er konservator med speciale i bevaring af kulturgenstande (svarer på 

spørgsmål til alt, der relaterer sig til materialer, f.eks. maling) 

- Jesper Holm, som er arkitekt, bygningskonstruktør og tømrer (spørgsmål inden for alt, der 

relaterer sig til arkitektmæssige opgaver, tømrerarbejde, byggetilladelser og 

bygningskonstruktion) 

b. Juridisk rådgivning  

Den juridiske og skattemæssige rådgivning er også en vigtig medlemsfordel. Bestyrelsen ønsker, at 

medlemmerne skal have adgang til kompetent og faglig rådgivning inden for de emner, som Danske 

Torpare rådgiver om. Bestyrelsen ønsker at have flere juridiske rådgivere tilknyttet, som kan besvare 
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medlemshenvendelser så vi kan reducere ventetid, og som kan være med til at fremtidssikre den juridiske 

rådgivning. 

Det juridiske rådgivningsteam har i dag fire rådgivere: 

- Lars Holm Rasmussen, advokat og ansvarlig for den juridiske rådgivning. Rådgiver om køb og 
salg, svensk ejendomsskat, servitutrettigheder, familieoverdragelse, dødsbobehandling, sameje 
og andelsforeninger og forberedelse af svenske retssager. 

- Anders Tornbjerg Andersen, advokat og rådgiver om køb og salg, familieoverdragelse, 
dødsbobehandling, arv og testamente. 

- Bjørn Nielsen, advokat og rådgiver om sameje og andelsforeninger og kan hjælpe med 
konfliktløsning og mægling. 

- Mats Nilsson, Advokat og rådgiver om miljøret, bygge- og planlovgivning, servitutrettigheder, 
naboforhold, retssager om fast ejendom, håndværkere og leverandører. 

 

Den juridiske rådgivning består dels af information i vidensbanken, personlig rådgivning fra sekretariatet og 

rådgivning fra advokater, som i rimeligt omfang tilbyder vederlagsfri rådgivning. Der er stadig stor interesse 

for rådgivning vedr. generationsskifte, men også hjælp til køb og salg, servitutter og sameje.  

Bestyrelsen har for at fremtidssikre den tekniske og juridiske rådgivning udviklet nye modeller for begge 

dele i det forgange år. 

Kommunikation 

Vi kommunikerer primært via hjemmesiden, torpare.dk, nyhedsmailen, Facebook og bladet TORPARE. Vi 

når på den måde forskellige segmenter af medlemmer og potentielle medlemmer.  

Torpare.dk: Hjemmesiden blev ændret sidste år, og den har fået en meget flot modtagelse af brugerne. Vi 

har en stor og grundig vidensbank, som klæder folk på til huskøb, husrenovering, hussalg og meget mere. 

Herudover er det her, vi skriver nyheder, tilbyder aktiviteter og medlemsfordele og meget andet. 

Hjemmesiden har styrket vores online tilstedeværelse, idet vi nu meget lettere kan henvise medlemmer og 

potentielle medlemmer til at finde emner og svar på deres spørgsmål på vores hjemmeside. I forbindelse 

med online kampagner ønsker vi at fremstå moderne og professionelle, når folk ledes over på vores 

hjemmeside – og vække længslen efter Sverige.  

Bladet TORPARE  

Den seneste medlemsundersøgelse viste, at 97 % af dem, der besvarede undersøgelsen, er glade for bladet. 

Vores redaktør Kirsten Marie har fokus på huset i Sverige som omdrejningspunkt, og medlemmerne bliver i 

højere grad involverede i bladet. Bladet skal inspirere, være med til erfaringsudveksling af viden, nyttig 

information og oplevelser i Sverige samtidig med, at foreningens rådgivere bliver fremhævet, og 

rådgivningen bliver markedsført. Redaktionen og øvrige frivillige bidrager med artikler med emner, som har 

betydning for medlemmerne. Både indholdsmæssigt og visuelt har bladet fået et løft.  

Nyhedsmailen udkommer 2 gange månedligt og indeholder en blanding af nyheder om svenske forhold, 

tips, arrangementer og rådgivning. I nyhedsmailen har vi mulighed for at følge, hvad modtagere klikker på 

og hvor mange, der åbner mailen. Der er ca. 9.000 modtagere. Vi anvender også nyhedsmailen til at få 

mere aktivitet ind på vores hjemmeside. 
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På Facebooksiden ’Danske Torpare’ deler vi flere gange om ugen stort og småt om, hvad der rør sig i 

foreningen. Relevante tips, nye medlemsfordele, påmindelser om den tid på året, hvor f.eks. skat skal 

betales, sjove fakta og ikke mindst smukke torpare-billeder og konkurrencer.  

Facebook er også en vigtig kanal i hvervningen af flere medlemmer. Her kommunikerer vi, hvem vi er, og 

hvad vi kan som forening, på en kort og præcis måde. I 2020 har vi ekstra fokus på hverveindsatsen her og 

kører kampagner hele året, hvor vi fortæller om vores kerneområder og puster lidt til drømmen om hus i 

Sverige. I slutningen af 2020 evaluerer vi, hvilke kampagner og budskaber, der havde den bedste effekt. 

Aktiviteter 

Bestyrelsen har udarbejdet et kommissorium for Aktivitetsudvalget, og der er også fastsat en prispolitik for 

de aktiviteter, som afholdes i Danske Torpares regi.  

I det forgangne år og i første halvår af 2020 er flere aktiviteter aflyst som følge af manglede tilslutning. Det 

kan i år i høj grad tilskrives Covid-19 situationen. 

I foråret blev der afholdt vores første webinarer med succes, og flere er på tegnebrættet, fordi vi kan se, at 

det giver mulighed for, at endnu flere kan deltage på trods af hverdagsprogram og geografi, der skal gå op. 

Det betyder, at vi vil have fokus på, at flere af vores aktiviteter udbydes som webinarer, men der vil også 

fortsat blive afholdt fysiske møder som hidtil. 

Udbuddet af aktiviteter forudsætter, at frivillige i højere grad selv tilrettelægger, planlægger og udfører 
aktiviteterne med bistand fra sekretariatet vedrørende økonomi, markedsføring og administration. 
  
Netværk  

Danske Torpare har fire aktive netværk og to hvilende netværk. Jagtnetværket, skovgruppen, 

andelsnetværket og det jysk-fynske netværket er de aktive, og vindkraftnetværket og udlejernetværket er 

de hvilende netværk.  

Skovgruppen har fået en ny tovholder, og skovgruppens deltagere arbejder på at finde relevante og 

spændende foredragsholdere, men også blot møder, hvor erfaringer udveksles. Der har været godt gang i 

jagtnetværket med flere arrangementer.  

Netværkene giver sparring og vidensdeling mellem medlemmer, som har en fælles interesse. Ligesom med 

mentorordningen, vil bestyrelsen have fokus på etablering af lokale netværk i Sverige, som kan 

imødekomme medlemmernes interesser og behov.  

Samordningsnummeret  

Efter at have kæmpet for et samordningsnummer i mange år, hvor Danske Torpare har lagt pres på 

Skatteverket og den svenske regering for at få ændret reglerne, har det båret frugt.  

Der har været et lovforslag i høring, som indebærer, at man som privatperson kan ansøge om et 

samordningsnummer, hvis man har en tilknytning til Sverige. I lovforslaget nævnes det, at denne tilknytning 

kunne være, at man ejer et hus i landet, fordi udenlandske fritidshusejere oplever store problemer med at 

indgå aftaler om el, telefon og internet. I dag er det kun Skatteverket, der kan tildele et 

samordningsnummer, hvis man har brug for det i relation til en offentlig myndigheds afgørelse.  

Hvis det nye forslag vedtages, træder det i kraft d. 1. januar 2021. 
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Partnerskaber  

Danske Torpare har et særdeles godt samarbejde med kommunerne, både på embedsmandsniveau og på 

det politiske plan. Vi samarbejder med begge ambassader på tværs af Sundet, Grænsehindringsrådet, og 

deltager jævnligt i møder arrangeret af Øresundsinstituttet, som er en god samarbejdspartner. Grundet 

vores tætte samarbejde med Øresunddirekt, har vi en tæt dialog med Skatteverket, hvor vi hurtigt og nemt 

kan hjælpe vores medlemmer med skattemæssige spørgsmål. Det er også vigtigt, når vores medlemmer 

flytter til Sverige at have en samarbejdspartner, som kan hjælpe disse medlemmer.  

Hvervning og fastholdelse 

a. hvervning 

Det seneste år har der været planlagt og eksekveret en række tiltag for at hverve nye medlemmer. Der er 

blandt andet blevet udarbejdet et særtryk henvendt til dem, som står over for huskøb i Sverige. Særtrykket 

indeholder både artikler om det at købe hus i Sverige samt en præsentation af Danske Torpare og vores 

medlemsfordele. Særtrykket blev publiceret sommeren 2019, og har siden da været sendt med i 

velkomstpakker til nye medlemmer. I januar 2020 indgik særtrykket i en online kampagne, hvor nye 

tilmeldte til foreningens nyhedsmail modtog det i en digital udgave.  

Der er i det forgangne år også brugt mange ressourcer på at udvikle Danske Torpares nye hjemmeside. En 

hjemmeside, som skulle signalere en mere levende forening og dermed virke tiltrækkende over for nye 

medlemmer. Efter hjemmesidens lancering i maj 2019 har der været positive tilbagemeldinger på sitet 

sammenholdt med den tidligere hjemmeside. Den er mere logisk og guider såvel nuværende som 

potentielle nye medlemmer bedre rundt på siden – og det er derfor også blevet mere intuitivt og nemmere 

at melde sig ind. 

I hele maj måned 2019 kørte vi en annonce på hemnet.se som en del af hvervestrategien. Også på 

Facebook kørte vi kampagner for at nå ud til flere potentielle medlemmer. Alene i april måned 2019 gav 

dette 65 nye medlemmer (modsvarende 25 i april 2018). En kampagne i to uger i august 2019 resulterede i 

49 nye medlemskaber (modsvarende 38 i hele august 2018). Samme tilgang til hvervning med en annonce 

på Hemnet.se i marts-april 2020 suppleret med kampagner på Facebook gav også gode resultater, men det 

var tydeligt at mærke på antal indmeldelser, at det var lige i den tid, Corona ramte. Den foreløbige 

vurdering for 2020 er dog, at det går fint med antallet af nye medlemmer, der finder vej til foreningen.  

I medlemsbladet TORPARE skal der gøres mere ud af at oplyse om og opmuntre til, at eksisterende 

medlemmer spreder budskabet om Danske Torpare og det, vi kan gøre for danskere med relation til 

Sverige, til deres familie, venner, naboer og bekendte, der kan være potentielle medlemmer. Dette for at 

aktivere nuværende medlemmer i hvervningen af nye medlemmer.  

b. fastholdelse 

Danske Torpares nye hjemmeside har også fungeret som led i en fastholdelsesstrategi. Det nye design 

bevirker nemlig, at medlemmer har lettere adgang til ønsket information om det at have hus i Sverige samt 

til information om køb og salg og alt, hvad der relaterer sig hertil. Den nye indholdsstruktur gør det 

desuden nemmere for sekretariatets medarbejdere at vedligeholde sitet, hvorfor det også medvirker til at 

gøre hjemmesiden mere attraktiv og imødekommende over for medlemmer, der klikker sig ind på den. 

Næste step er at få flere mennesker til at optræde på hjemmesiden i form af testimonials og korte 

videoklip.  
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Også velkomstmailen, som nye medlemmer af foreningen modtager, og velkomstpakken, som sendes til 

nye medlemmer straks efter indmeldelse, er blevet gennemgået og løftet. Dette for at signalere, at Danske 

Torpare er en professionel forening og dermed give et godt førstehåndsindtryk i den første kommunikation, 

nye medlemmer modtager direkte fra foreningen. Der har også været afholdt to introduktionsmøder i 2019 

med i alt 60 deltagere for at byde nye medlemmer velkommen i foreningen. I 2020 er det foreløbigt blevet 

til et fuldt booket introduktions-webinar, hvor 38 deltog. 

Der er også brugt ressourcer på at vedligeholde foreningens tilstedeværelse på Facebook. Her har der 

løbende været afholdt konkurrencer for at tilgodese vores eksisterende medlemmer.  

Desuden har der været foretaget en spørgeskemaundersøgelse om husets ejerform med henblik på at 

udvikle foreningen i overensstemmelse med medlemsskaren.  

Det er i løbet af året blevet klart, at vi skal kommunikere tydeligere og mere transparent omkring 

foreningens indsats på området for interessevaretagelse og det politiske arbejde. Derfor bruges ’nyt fra 

foreningen’-sektionen i medlemsbladet TORPARE i fremtiden til at gøre status over, hvad foreningen har 

arbejdet med inden for disse områder siden seneste bladudgivelse. Hermed sikres, at vi får kommunikeret 

til medlemmer, bl.a. at vi gør en stor indsats for at nå i mål med en løsning på samordningsnummeret – og 

senest har vi i foråret 2020 gjort en stor indsats for, at vores medlemmer kunne tilse deres huse i Sverige 

uden at bryde med gældende corona-restriktioner og -rejsevejledninger. Vi vil fortsat sikre transparens 

omkring vores indsats gennem løbende opdateringer, der orienterer om vores arbejde og dermed også 

berettigelse som forening. 

Frivillige 

Danske Torpare er afhængige af, at frivillige vil bidrage med deres viden, arbejde, engagement og indsats til 

gavn for jer medlemmer. Sammen med de frivillige tilbyder vi rådgivning, medlemsbladet TORPARE, 

medlemsservice og afholdelse af arrangementer, herunder den ordinære generalforsamling.  

Der er i dag ca. 60 frivillige i foreningen, og ud af 8.500 medlemmer menes det, at 60 frivillige er langt fra 

tilstrækkeligt til at skabe nye møder mellem medlemmerne. Derfor ønsker bestyrelsen at igangsætte en 

proces, hvor frivillige i højere grad bliver omdrejningspunktet for foreningen, så foreningen bliver et 

levende mødested for alle med ejendom i Sverige. 

Bestyrelsen er i gang med en proces, som skal munde ud i en frivilligpolitik, som sætter rammerne for de 

frivilliges indsats. Frivilligheden skal fremme fællesskab, erfaringsudveksling og fælles oplevelser.  

It 

Grundet tidligere investeringer fungerer it i dag upåklageligt, og der er kun afsat budget til almindelig drift.  

Økonomi 

Der har det forgangne år været fokus på en stram økonomistyring, da udgangspunktet var et budgetteret 

underskud på kr. 88.221. Foreningens sekretariat flyttede fra Søborg til Ballerup med henblik på en 

besparelse på lokaleomkostningerne, hvilket blev opnået allerede i dette regnskabsår. Derudover har 

bestyrelsen taget beslutning om at stoppe med at udbetale bestyrelseshonorar, og kørselsgodtgørelsen er 

nedsat til laveste takst for alle.  Der har desuden været fokus på fastholdelse og hvervning af nye 

medlemmer, som har resulteret i, at vi for først gang i flere år har en nettotilgang højere end 0. 
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Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen har haft et travlt år med at arbejde for et nyt ståsted for danske Torpare. Bestyrelsen har 

nedsat arbejdsgrupper og haft mange møder, hvor der er arbejdet med en ny formålsparagraf, vision, 

mission og værdier for foreningen samt reviderede vedtægter. Vedtægterne har været igennem et grundigt 

eftersyn både indholdsmæssigt og redaktionelt. Alt sammen forelagt på medlemsmøder på Sjælland og i 

Jylland med henblik på at høre, om det er i overensstemmelse med medlemmernes forventninger, behov 

og ønsker. Der kom gode input, og såvel ståsted som vedtægter er tilpasset herefter. Bestyrelsen har også 

arbejdet med strategiske indsatser.  

Danske Torpare har i 2019 genstartet skifte fra forening til interesseorganisation med formålet at støtte 

sine medlemmer på alle tænkelige måder i forhold til det at have fritidshus i Sverige. Det indbefatter køb af 

ejendom, juridisk hjælp før og i forbindelse med købet, viden om vedligeholdelse, kendskab til svenske 

forhold, herunder svensk historie og kultur.  

De strategiske indsatser, som bestyrelsen har arbejdet på er  

1. at sikre en bæredygtig teknisk og juridisk rådgivning,  
2. politisk interessevaretagelse,  
3. frivillighed, herunder at skabe de bedste forudsætninger og rammer for de frivilliges indsats og 

engagement, og  
4. at kompetenceudvikle sekretariatet og sikre et bedre samspil mellem sekretariat og bestyrelse i 

forbindelse med ændringer i organisationsstrukturen.  
 

Udvikling og fremtidsperspektiv for Danske Torpare 

Danske Torpare har fået bevilget SEK 25.000 af stiftelsen Svensk-danska kulturfonden, som skal gå til at 

sætte fokus på og oplyse om de kulturforskelle, man kan støde på i mødet mellem Danmark og Sverige. Vi 

vil fortsat prioritere at søge midler fra andre relevante fonde.  

Hvis forslagene til ændringer i vedtægterne bliver vedtaget, så kan der tegne sig muligheden for en delvis 

momsfritagelse.  

De seneste tal viser, at nettoafgangen af medlemmerne er stoppet. Om det er resultatet af en målrettet 

hverveindsats eller større interesse for at købe huse i Sverige er eller noget helt tredje vides ikke, men vi ser 

lyst på fremtiden. Ønsket er, at vi fortsat bliver flere medlemmer, da det giver bedre økonomiske 

ressourcer til udvikling af Danske Torpare – og større gennemslagskraft og legitimitet ikke mindst til at 

varetage jeres, vores medlemmers, interesser. 


