
BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 

Det blev et travlt år! 

Udvikling eksempelvis af  

- 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. 

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. Bestyrelsen vil sikre en bæredygtig juridisk og teknisk rådgivning som kan være med til at 

fremtidssikre rådgivningen generelt. Mange informationer kan findes i vidensbanken på hjemmesiden.  

Rådgiverne bliver promoveret på alle kommunikationskanaler og afholder relevante oplæg.  

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 

medlemshenvendelser, og som kan være med til at fremtidssikre den juridiske rådgivning. 



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

Bestyrelsen har for at sikre en bæredygtig teknisk og juridisk rådgivning udviklet nye modeller for begge 

dele i det forgange år. 

Kommunikation 

Foreningens fire primære kommunikationskanaler er medlemsbladet TORPARE, hjemmesiden torpare.dk, 

nyhedsmailen og Facebooksiden.  

Alle kanalerne tænkes ind i hverveplanen. 

På Facebook er der 3912 personer, der følger Danske Torpares side. Her tænker vi i hvervning og kører 

kampagner og konkurrencer for at nå ud til flere end vores eksisterende følgere. Vi kommer til at køre to 

kampagner på Facebook om måneden hele 2020 for at teste forskellige budskaber, såsom den tekniske og 

juridiske rådgivning (vores faglighed), arrangementer, politiske arbejde osv. 

Nyhedsmailen udkommer to gange månedligt, og vi har planlagt, at den skal følge følgende indholds-

skabelon: 

• Det sker i foreningen/status på det politiske arbejde og interessevaretagelse 

• Medlemsfordel 

• ”Rådgiverne har ordet” 

• 2-3 relevante nyheder 

• Webshop 

• Aktivitetsoversigt/svensk kalender 

I nyhedsmailen har vi mulighed for at følge, hvad modtagere klikker på og hvor mange, der åbner mailen. 

Der er ca. 9000 modtagere. Vi anvender også nyhedsmailen til at få mere aktivitet ind på vores 

hjemmeside, og derfor er der ca. tre links i hver nyhed (billede, tekst og overskrift). 

I januar er der planlagt en nyhedsmail-kampagne, hvor særtrykket gives som gratis e-bog, hvis man skriver 

sig op til vores nyhedsmail.  

Torpare.dk er vores nye hjemmeside, som har en masse forskellige funktioner. Der er kommet rigtig god 

respons fra medlemmerne på vores hjemmeside, særligt er det nemt for medlemmer at melde sig ind i 

foreningen, finde ønsket information om særlige emner og tilmelde sig aktiviteter. Rent visuelt sælger 

hjemmesiden os som forening meget bedre, og der er meget bedre mulighed for at vise Sveriges natur og 

idyl på vores hjemmeside nu. 

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 info 

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.  

 



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, er flere aktiviteter aflyst som følge af 

manglede tilslutning. Dette vil bestyrelsen drøfte nærmere og forudsætte, at de frivillige i højere grad selv 

tilrettelægger, planlægger og udfører aktiviteterne med bistand fra sekretariatet vedrørende økonomi, 

markedsføring og oprettelse af dem. Der er kommet en ny formand og ny tovholder, som i fællesskab vil 

arbejde for relevante årstidsbestemte arrangementer både på Sjælland og i Jylland.  

Netværk 

Danske Torpare har tre aktive netværk og to 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.  

Samordningsnummeret 

Danske Torpare har været til forskellige møder om dette, og ved det danske formandskab i Nordisk Råd ved 

årsskiftet har Bertel Haarder oplyst, at en af de sager, som har førsteprioritet, er samordningsnummeret. 

Den danske minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen udtrykker enighed i, at det er 

utilfredsstillende, at der stadig ikke foreligger en afklaring om samordningsnummer. Der er rettet 

henvendelse til de svenske myndigheder, og Mogens Jensen drøfter sagen med sin svenske kollega. Han 

samarbejder ligeledes med Bertel Haarder, regeringens repræsentant i Grænsehindringsrådet, om at rykke 

den svenske regering for en løsning. 

Ultimo november 2019 har Danske Torpare henvendt sig til den svenske statsminister, Stefan Löfven, for at 
høre status i sagen om samordningsnummer for danskere med hus i Sverige og for at understrege over for 
ham, hvor vigtigt dette er. 

Danske Torpare har også bedt den danske ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen, om at kigge 
nærmere på sagen. Dette som led i at sætte den svenske regering under pres, så vi kan finde en løsning for 
vores medlemmer. 

Hvervning og fastholdelse 

a. hvervning 

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

disse tiltag er der blevet udarbejdet et særtryk henvendt til dem, som står over for huskøb i Sverige, og som 

gennem Danske Torpares særtryk kan læse om relevant information herom samt om de medlemsfordele, 

som foreningen tilbyder. Særtrykket blev publiceret sommeren 2019, og har siden da været sendt med i 

velkomstpakker til nye medlemmer. I januar 2020 planlægges en online kampagne med særtrykket, hvor 

nye tilmeldte til foreningens nyhedsmail modtager 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 kun 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 har vi kørt 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). 

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.  

Der har været afholdt to køberkurser med i alt 29 deltagere.  

b. fastholdelse 

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

bevirker nemlig, at eksisterende 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.  

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 med i 

alt 60 deltagere for at byde nye medlemmer velkommen i foreningen. 

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

løbende været afholdt konkurrencer, da dette er indhold, som er meget engagerende. I august 2019 

afholdt vi en konkurrence, hvor præmien var udstyr til svampejagten, som også forhandles i webshoppen. 

Den nåede ud til mere end 4.600 personer organisk og skabte mere end 980 interaktioner.  

På strategidage i september 2019 blev der lagt en ny strategi for indhold i nyhedsmailen. Dette skal 

medvirke til at sørge for, at vi i nyhedsmailen kommer hele vejen rundt om foreningens medlemsfordele og 

tilstræber at kommunikere forskelligartede nyheder ud.  

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 har været for dårlige til at kommunikere 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. om vi gør en stor indsats for at nå i mål med en løsning på samordningsnummeret. 

Dette gennem løbende opdateringer, der orienterer om vores arbejde og dermed også berettigelse som 

forening. Noget, der også skal være med til at fastholde medlemmerne.  

 

  



Frivillige 

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

gavn for medlemmerne. Sammen med de frivillige tilbyder vi rådgivning, aktiviteter, medlemsbladet 

TORPARE, som udkommer hver anden måned, medlemsservice og afholdelse af arrangementer, herunder 

den ordinære generalforsamling.  

Der er i dag ca. 40 frivillige i foreningen, og ud af 8.500 medlemmer menes det, at 40 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, hvor alle vil blive inviteret til en frivilligdag, som skal munde ud i en 

frivilligpolitik, som sætter rammerne for de frivilliges indsats. Frivilligheden skal fremme fællesskab, 

erfaringsudveksling og fælles oplevelser.  

Partnerskaber 

Danske Torpare deltager jævnligt i møder arrangeret af Øresundsinstituttet og Greater Copenhagen, som 

begge er er gode samarbejdspartnere.  

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. 

VisitSweden har trukket sig fra Danmark og Norge, og det betyder, at vi skal arbejde meget mere med 

destinationerne fremover.  

It 

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

Økonomi 

Der har det forgange 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. Summen af 

disse besparelser, generel omkostningsbevidsthed og en opprioriteret hverveindsats resulterer i, at årets 

resultat er tilfredsstillende. 

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 startet et paradigmeskifte 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 

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, fordi vi har ambitioner på medlemmernes vegne. Vi vil gerne vokse med flere 

medlemmer, da det giver bedre økonomiske ressourcer samt større gennemslagskraft og legitimitet. 


