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BESTYRELSENS INDSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN 
 

1. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne.  
2. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse for husstands-medlemskab og særligt 

medlemskab for andelsforeninger, behandles under dagsordens pkt. 5.  
3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlem og ansvarlig for den tekniske rådgivning, Bjørn 

Donnis, bliver indstillet som æresmedlem.  

 

1. BESTYRELSENS INDSTILLING TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER  

Bestyrelsen har i forbindelse med strategiarbejdet nedsat en arbejdsgruppe, som har set på foreningens 

vedtægter. Bestyrelsen ønsker at revidere vedtægterne, så de fremstår mere tidssvarende og tilpasset de 

nuværende forhold.  

Der er behov for en fornyelse generelt, og de foreslåede vedtægter er mere transparente i forhold til 

tidligere. Vedtægterne har derfor været underlagt en generel omskrivning og forenkling. Danske Torpares 

advokat, Lars Holm Rasmussen, har medvirket til dette arbejde.  

Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til generalforsamlingens vedtagelse.  

Bemærk venligst, at flere vedtægtsændringer, der var på programmet for generalforsamlingen i marts, 

grundet fortsatte corona-restriktioner i forbindelse med forsamlinger, er udskudt til den ordinære 

generalforsamling 2021. Det gælder nuværende §§ 1, 6, 8, 10-17 og 20. Bestyrelsen har dermed valgt at 

begrænse nuværende ændringsforslag til dem, der anses at have højest prioritet. 

Vedtægtsændringer til afstemning gælder nuværende §§ 2-5, 7, 9 og 18-19. Nogle hovedpunkter i de 

foreslåede ændringer er: 

• tilpasset formålsparagraf 

• særlige medlemskaber andelsforeninger 

• mulighed for at kunne afholde generalforsamlingen digitalt.  
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Nuværende vedtægter Forslag til nye 

vedtægter 

 

 

§ 2 Formål 

 

§ 2 Formål 

Tilføjelser, sletning, 

ændring, uændret 

Foreningens formål er:  

· at udbygge og bevare et godt forhold 

mellem Sverige og danske ejere og 

brugere af fast ejendom til fritidsformål i 

Sverige,  

· at samle danske ejere og brugere af 

ejendom i Sverige om emner af fælles 

betydning til udveksling af erfaringer,  

· at varetage medlemmernes interesser 

over for offentlige myndigheder og 

private virksomheder og organisationer i 

Danmark og Sverige i forhold vedrørende 

køb, eje og brug af fast ejendom,  

· at udvikle medlemmernes adgang til 

emner og aktiviteter med kulturelt, 

socialt, økonomisk og juridisk indhold, 

samt  

· at formidle kundefordele for 

medlemmerne ved køb af varer og 

tjenesteydelser. 

Foreningen er interesseorganisation for 

ejere, lejere og brugere af hus og grund i 

Sverige og tilstræber at yde bistand i alle 

dertilhørende anliggender. 

 

Foreningen varetager som 

interesseorganisation medlemmernes 

interesser i spørgsmål om beskatning, 

ejendommenes anvendelse og forholdet til 

såvel svenske som danske myndigheder i 

øvrigt.  
 

Indholdsmæssig 

ændring: ’interesse-

organisation’ i ny § 2 

svarer til indhold i 

punktopstilling i 

nuværende § 2. 

 

Sidste sætning om 

interessevaretagelse er 

tilføjet. 

§ 3 Ret til medlemskab § 3 Medlemskab  

Som medlem af foreningen kan optages 

enhver, der kan tilslutte sig foreningens 

formål og opfylder forudsætningerne i 

dette.  

Stk. 1. Alle enkeltpersoner og selskaber, 

foreninger og lignende, der kan tilslutte sig 

formålsparagraffen kan være medlem af 

Danske Torpare. 

Redaktionel ændring. 

Medlemskab kan tegnes af fysiske 

enkeltpersoner. Ud over det indmeldte 

medlem er dennes ægtefælle, 

registrerede partner eller samlever samt 

hjemmeboende børn under 20 år 

omfattet af medlemskabet.  

Stk. 2. Medlemskab kan tegnes af fysiske 

enkeltpersoner. Ud over det indmeldte 

medlem er dennes ægtefælle, registrerede 

partner eller samlever samt 

hjemmeboende børn omfattet af 

medlemskabet. 

Indholdsmæssig 

ændring: sletning af 

alder for 

hjemmeboende børn. 

Med bestyrelsens godkendelse kan 

medlemskab tegnes af juridiske personer 

(selskaber, foreninger), der efter 

bestyrelsens skøn opfylder de almindelige 

medlemsbetingelser og ikke varetager 

interesser, der er uforenelige med 

foreningens formål og interesser. 

Stk. 3 Medlemskab kan tegnes af juridiske 

personer. Sådant medlemskab giver 

medlemsrettigheder til en fysisk person, 

der over for sekretariatet er anmeldt at 

repræsentere den juridiske person. 

Indholdsmæssig 

ændring: juridiske pers. 

Kan fortsat blive 

medlem – men uden 

bestyrelsens 

godkendelse. 

Medlemskabet giver ret til at benytte 

foreningens faciliteter og til at deltage i 

foreningens aktiviteter af enhver art 

Stk. 4. Der kan tegnes 

andelsforeningsmedlemskab for op til 3 

husstande som andelshavere. Dette 

Ny stk. 4.  
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inden for de retningslinjer, der er fastsat 

af generalforsamlingen og bestyrelsen. 

medlemskab indebærer, at der kan blive 

sendt tre blade til tre forskellige adresser. 

 Stk. 5. Der kan tegnes 

andelsforeningsmedlemskab for mere end 

3 husstande som andelshavere. Dette 

medlemskab indebærer, at der kan blive 

sendt fem blade til fem forskellige adresser. 

Ny stk. 5 

 Stk. 6. Enhver, der har gjort en 

ekstraordinær værdifuld indsats til gavn for 

Danske Torpare kan efter indstilling fra 

bestyrelsen udnævnes til æresmedlem. 

Redaktionel ændring 

(nuværende  

§ 19). 

 Stk. 7. Et æresmedlem er fritaget for 

kontingent, så længe medlemskabet består. 

Redaktionel ændring 

(nuværende  

§ 19). 

 Stk. 8. Medlemmer, som modarbejder eller 

på anden måde skader foreningens 

interesser, herunder optræder illoyalt eller 

disponerer i strid med vedtægterne, kan 

ekskluderes af bestyrelsen. 

Redaktionel ændring 

(nuværende  

§ 18). 

Indholdsmæssig 

ændring: 

beslutningskompetence 

ligger hos bestyrelsen 

vs. hos 

generalforsamlingen jf. 

nuværende vedtægter. 

 Stk. 9. Medlemmet skal, forinden der 

træffes beslutning om eksklusion, have 

lejlighed til at udtale sig til bestyrelsen. 

 

-II- 

 Stk. 10. Medlemmer, som ikke har betalt 

kontingent efter at have fået påkrav herom, 

slettes som medlem ved sekretariatets 

ekspedition. 

Redaktionel ændring 

(nuværende  

§ 18). 

Indholdsmæssig 

ændring: 

beslutningskompetence 

ligger hos sekretariatet 

vs. hos bestyrelsen jf. 

nuværende § 18. 

 Stk. 11. Der påhviler ikke foreningens 

medlemmer nogen personlig hæftelse for 

de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

Ny stk. 11 

§ 4 Kontingent § 4 Kontingent  

Som bidrag til foreningens almindelige 

drift og de aktiviteter, som besluttes af 

generalforsamlingen eller bestyrelsen, 

betaler hvert medlem et kontingent, som 

bestemmes af generalforsamlingen efter 

bestyrelsens indstilling. Indstillingen 

Stk. 1. Medlemmerne bidrager til 

foreningens udgifter ved betaling af 

kontingent. 

Redaktionel ændring 

(ift. nuværende § 4) 
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fremlægges på den ordinære 

generalforsamling på grundlag af et af 

bestyrelsens udarbejdede budget. 

Kontingentet opkræves helårsvis forud 

ved bestyrelsens foranstaltning. 

Kontingentperioden er den samme som 

foreningens regnskabsperiode, jfr. § 17. 

Stk. 2. Kontingentets størrelse og 

betalingsterminer bestemmes af 

bestyrelsen. 

Redaktionel ændring 

(ift. nuværende § 4) 

Indholdsmæssig 

ændring: 

beslutningskompetence 

ligger hos bestyrelsen 

vs. hos 

generalforsamlingen jf. 

nuværende vedtægter. 

 

 Stk. 3 Bestyrelsen kan fastsætte forskellige 

kontingentstørrelser for forskellige 

medlemskategorier, jf. § 3, stk. 2-5. 

Ny stk. 3 

§ 5 Organisation § 5 Generalforsamling  

Foreningens højeste myndighed er 

generalforsamlingen, på hvilken 

medlemmerne træffer bestemmelse om 

foreningens forhold.  

Generalforsamlingen vælger en 

bestyrelse, der gennemfører 

generalforsamlingens beslutninger, 

varetager foreningens daglige drift og i 

øvrigt udfører alle sædvanlige og 

forekommende opgaver inden for 

foreningens formål.  

Stk. 1. Danske Torpares højeste myndighed 

er generalforsamlingen, hvortil alle 

medlemmer har adgang. 

Redaktionel ændring. 

Bestyrelsens udførelse af egne opgaver, 

af generalforsamlingens beslutninger 

samt af øvrige aktiviteter, der i henhold til 

vedtægterne udøves af foreningen, sker 

gennem bestyrelsens nedsættelse af 

udvalg og projektgrupper.  

Stk. 2. Foreningen afholder ordinære 

generalforsamlinger, og ekstraordinær 

generalforsamling afholdes, når bestyrelsen 

træffer bestemmelse herom, når 

foreningens eksterne og interne revisor 

ønsker dette, eller når 100 navngivne 

medlemmer ved en af dem underskrevet, 

skriftlig meddelelse fremsætter anmodning 

herom.   

Redaktionel ændring 

(nuværende § 8). 

 

Indholdsmæssig 

ændring: 100 

medlemmer skal 

anmode om ekstraord. 

generalforsamling vs. 

30 jf. nuværende § 8. 

Projektgrupper etableres med henblik på 

afgrænsede eller enkeltstående formål. 

Bestyrelsens suppleanter og øvrige 

foreningsmedlemmer kan indtræde i 

udvalg og projektgrupper efter 

bestyrelsens bestemmelse. 

Stk. 3. Generalforsamlinger afholdes i 

almindelighed i et dertil egnet mødelokale, 

hvortil medlemmerne har adgang ved 

personligt fremmøde. Hvis særlige hensyn 

taler herfor, kan bestyrelsen træffe 

bestemmelse om afholdelse af 

generalforsamling ved anvendelse af 

elektroniske medier, enten fuldt ud eller 

Ny stk. 3.  
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som supplement til generalforsamling med 

personligt fremmøde. 

 

Udvalg nedsættes med henblik på 

varetagelse af faste eller jævnligt 

tilbagevendende opgaver. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter de nærmere 

krav til de elektroniske og digitale systemer, 

der anvendes ved generalforsamlingers 

gennemførelse. Systemerne skal være af en 

art og kvalitet, der giver medlemmerne 

mulighed for deltagelse ved anvendelse af 

eget standardmæssigt udstyr. 

Medlemmerne bærer selv ansvar for eget 

udstyrs funktionsduelighed og for 

tilkoblingen til gængse 

kommunikationskanaler. 

Ny stk. 4.  

Netværk oprettes af bestyrelsen, et 

udvalg eller en kreds af medlemmer, når 

et særligt emne eller visse, fælles 

interesser angår bestemte grupper af 

medlemmer, og netværket skønnes 

hensigtsmæssigt for opgavernes 

udførelse. Ethvert medlem, der har 

interesse eller nytte af deltagelse, kan 

indtræde. 

Stk. 5. Ved indkaldelse til såvel 

generalforsamlinger med personligt 

fremmøde som til generalforsamlinger, der 

afvikles helt eller delvist med elektroniske 

medier, påser bestyrelsen, at grundig 

information udsendes om adgangs- og 

tilslutningsforhold.  

Ny stk. 5. 

 Stk. 6. Indsigelser fra medlemmer 

vedrørende bestyrelsens dispositioner i 

henhold til denne paragraf afgøres, ligesom 

andre forhold omkring 

generalforsamlingens afholdelse, af den på 

generalforsamlingen valgte dirigent. 

Ny stk. 6.  

 

§ 7 Gennemførelse af 

generalforsamlingen 

§ 7 Den ordinære generalforsamlings 

dagsorden 

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 

Bestyrelsen fremsætter forslag hertil ved 

generalforsamlingens begyndelse. 

Såfremt mødedeltagerne bringer andre i 

forslag, foretages afstemning, der ledes af 

formanden eller næstformanden.  

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en 

dirigent. Bestyrelsen fremsætter forslag 

hertil ved generalforsamlingens 

begyndelse. Såfremt mødedeltagerne 

bringer andre i forslag, foretages 

afstemning, der ledes af formanden eller 

næstformanden. 

Forbliver uændret. 

Generalforsamlingens dagsorden skal i 

det mindste omfatte følgende punkter:  

1. Dirigentens beslutning om 

generalforsamlingens lovlige indkaldelse 

og påbegyndelse.  

2. Valg af referent.  

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne 

år samt udsagn om fremtiden 

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden 

skal i det mindste omfatte følgende 

punkter:  

1. Dirigentens beslutning om 

generalforsamlingens lovlige indkaldelse og 

påbegyndelse.  

2. Valg af referent.  

Indholdsmæssig 

ændring: dagsorden 

skal ikke indeholde 

punkt vedr. kontingent 

(jf. ny foreslået § 4, stk. 

2). 
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(Beretningen kan bestå i bestyrelsens 

gengivelse af hovedpunkter eller resumé 

af en med indkaldelsen udsendt, skriftlig 

beretning.)  

4. Fremlæggelse og godkendelse af 

revideret årsregnskab.  

5. Indkomne forslag.  

6. Fremlæggelse og beslutning af budget. 

Beslutning om kontingent på grundlag af 

bestyrelsens indstilling med fornøden 

tilpasning under hensyn til vedtagne 

forslag.  

7. Valg af formand i de år, hvor denne er 

på valg, jfr. vedtægternes § 11.  

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 

jfr. vedtægternes § 11.  

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen, jfr. 

vedtægternes § 11.  

10. Valg af såvel ekstern som intern 

revisor, jfr. vedtægternes § 17.  

11. Eventuelt.  

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne 

år samt udsagn om fremtiden (Beretningen 

kan bestå i bestyrelsens gengivelse af 

hovedpunkter eller resumé af en med 

indkaldelsen udsendt, skriftlig beretning.)  

4. Fremlæggelse og godkendelse af 

revideret årsregnskab.  

5. Indkomne forslag.  

6. Fremlæggelse og beslutning af budget.  

7. Valg af formand i de år, hvor denne er på 

valg, jfr. vedtægternes § 11.  

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 

jfr. vedtægternes § 11.  

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen, jfr. 

vedtægternes § 11.  

10. Valg af såvel ekstern som intern revisor, 

jfr. vedtægternes § 17.  

11. Eventuelt. 

Forslag eller anmodning om emner, der 

ønskes behandlet under dagsordenens 

punkt 5, skal indsendes skriftligt til 

foreningens kontor ved almindelig eller 

elektronisk post og være fremme senest 

torsdag i uge 1. Senere indkomne forslag 

overføres til behandling på næstfølgende 

ordinære generalforsamling, medmindre 

indsenderen tilbagekalder forslaget 

(anmodningen) eller fremsætter ønske 

om behandling på ekstraordinær 

generalforsamling, og betingelserne 

herfor er opfyldt jfr. § 8. 

Stk. 3. Forslag eller anmodning om emner, 

der ønskes behandlet under dagsordenens 

punkt 5, skal indsendes skriftligt til 

foreningens kontor ved almindelig eller 

elektronisk post og være fremme senest 

torsdag i uge 1. Senere indkomne forslag 

overføres til behandling på næstfølgende 

ordinære generalforsamling, medmindre 

indsenderen tilbagekalder forslaget 

(anmodningen) eller fremsætter ønske om 

behandling på ekstraordinær 

generalforsamling, og betingelserne herfor 

er opfyldt jfr. § 8. 

Forbliver uændret. 

§ 9 Beslutninger på generalforsamlingen § 9 Beslutninger på generalforsamlinger  

For vedtagelse af et forslag eller for 

godkendelse af et dagsordenspunkt på 

generalforsamlingen skal der afgives 

stemmer af et flertal af de 

tilstedeværende, stemmeberettigede 

medlemmer. 

Stk. 1. Til vedtagelse af indkomne forslag 

kræves et almindeligt flertal. 

Redaktionel ændring. 

Ved valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen, generalforsamlingens 

dirigent samt øvrige poster og 

tillidshverv, der i henhold til vedtægterne 

eller efter bestyrelsens indstilling 

Stk. 2. Der udarbejdes referat af 

generalforsamlingens beslutninger, og 

dette referat skal fremgå på foreningens 

hjemmeside senest 30 dage efter 

generalforsamlingens afholdelse.   

Redaktionel ændring. 



 

7 
 

bestemmes af generalforsamlingen, 

træffes afgørelsen ved almindeligt flertal. 

Dirigenten (eller den, der i den i § 7, 

første afsnit, beskrevne situation leder 

valget) bestemmer afstemningsmåde og –

form.  

For beslutning om ændring af foreningens 

vedtægter skal det for forslagets 

gennemførelse nødvendige flertal bestå 

af mindst 2/3 af de tilstedeværende 

medlemmer og samtidig udgøre mindst 

100 medlemmer. Hvis nævnte flertal ikke 

opnås som følge af antallet af 

tilstedeværende, skal forslaget, hvis dette 

opretholdes af forslagsstilleren, 

behandles på en ny, ekstraordinær 

generalforsamling, der indkaldes på den 

måde og med de frister, der er angivet i § 

6.  

Stk. 3. For beslutning om ændring af 

foreningens vedtægter skal det for 

forslagets gennemførelse nødvendige 

flertal bestå af mindst 2/3 af de 

tilstedeværende medlemmer. Hvis nævnte 

flertal ikke opnås som følge af antallet af 

tilstedeværende, skal forslaget, hvis dette 

opretholdes af forslagsstilleren, behandles 

på en ny, ekstraordinær generalforsamling, 

der indkaldes på den måde og med de 

frister, der er angivet i § 6. 

Indholdsmæssig 

ændring: der kræves 

ikke længere mindst 

100 medlemmer, der 

stemmer for forslaget, 

førend det kan 

vedtages.  

På den ekstraordinære generalforsamling 

skal flertal for forslaget bestå af mindst 

2/3 af de afgivne stemmer, uanset disses 

antal.  

Stk. 4. På den ekstraordinære 

generalforsamling skal flertal for forslaget 

bestå af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, 

uanset disses antal. 

Forbliver uændret. 

Generalforsamlingens beslutninger samt 

dens almindelige forløb i hovedpunkter 

skal gengives ved udsendelse af et 

skriftligt referat. Referatet skal bringes på 

foreningens hjemmeside senest 30 dage 

efter generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger 

samt dens almindelige forløb i 

hovedpunkter skal gengives ved udsendelse 

af et skriftligt referat. Referatet skal bringes 

på foreningens hjemmeside senest 30 dage 

efter generalforsamlingens afholdelse. 

Forbliver uændret. 

§ 18 Medlemskabets forløb   

Rettigheder og forpligtelser ved 

medlemskab af foreningen indtræder ved 

indmeldelsen. Bestyrelsen fastsætter 

nærmere fremgangsmåde for 

indmeldelsesprocedure.  

  

Medlemskabets rettigheder bortfalder 

midlertidigt, så længe forfaldent 

medlemskontingent eller andre skyldige 

ydelser til foreningen ikke er betalt. 

Medlemskabet ophører enten ved 

medlemmets egen skriftlige udmeldelse 

eller ved eksklusion.  

 Redaktionel ændring: 

indeholdt i ny § 3, stk. 

10. 

Udmeldelse eller eksklusion medfører 

ikke bortfald af betalingsforpligtelsen for 

forfaldne, skyldige beløb. 
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Medlemskontingent tilbagebetales ikke i 

tilfælde af medlemskabets ophør.  

Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om 

eksklusion i tilfælde af længerevarende 

eller gentagne tilfælde af 

kontingentrestance, ved medlemmets 

manglende betaling af anden gæld til 

foreningen, eller såfremt medlemmets 

adfærd af bestyrelsen anses for at være 

uforeneligt med foreningens interesser 

eller til væsentlig ulempe for andre 

medlemmer. Det ekskluderede medlem 

kan forlange eksklusionen behandlet på 

foreningens ordinære generalforsamling i 

tilslutning til normal-dagsordenens punkt 

5.  

 Redaktionel ændring: 

indeholdt i ny § 3, stk. 

8-9. 

Indholdsmæssig 

ændring: 

beslutningskompetence 

ligger hos bestyrelsen 

vs. hos 

generalforsamlingen jf. 

nuværende vedtægter. 

Ved medlemmets død tilkommer og 

påhviler rettigheder og forpligtelser 

afdødes bo efter sædvanlige retsregler.  

  

Et igangværende medlemskab kan 

overtages og videreføres af ægtefælle, 

livsarvinger eller andre nærtstående ved 

skriftlig henvendelse til foreningen. 

  

§ 19 Æresmedlemmer   

Generalforsamlingen kan efter indstilling 

fra bestyrelsen udnævne et hidtidigt 

medlem til æresmedlem for derved at 

udtrykke foreningens påskønnelse af 

særlig indsats og engagement til gavn for 

foreningen. Tilsvarende kan under særlige 

omstændigheder udenforstående 

modtage denne udnævnelse.  

 Redaktionel ændring: 

indeholdt i ny § 3, stk. 

6. 

Æresmedlemskabet medfører 

kontingentfritagelse og, efter 

bestyrelsens bestemmelse, fritagelse for 

andre gebyrer og lignende, som normalt 

pålægges medlemmer ved deltagelse i 

foreningens aktiviteter. 

 Redaktionel ændring: 

indeholdt i ny § 3, stk. 

7. 
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2. BESTYRELSEN INDSTILLER TIL EN KONTINGENTFORHØJELSE FOR HUSSTANDSMEDLEMSKAB 
OG SÆRLIGT MEDLEMSKAB FOR ANDELSFORENINGER, BEHANDELS UNDER PKT. 6.  
 

a. Indstilling til kontingentstigning for almindeligt husstandsmedlemskab 

b. Indstilling til medlemskab for andelsforeninger 

Danske Torpare har de seneste to år haft øgede omkostninger til forsendelse. Desuden opleves en generel 

stigning i udgifterne. En anden vigtig faktor at tage højde for, når kontingentstigning foreslås, er, at 

medlemstallet de seneste fem år har været faldende, hvorfor der har været reduceret indtjening i form af 

kontingenter.  

Der er en stram styring med økonomien; Der er foretaget de nødvendige besparelser ved, at 

bestyrelseshonoraret er afskaffet, huslejen er betydeligt reduceret, og kørselsgodtgørelsen er nedsat til 

mindste takst for alle. Der er begrænsede muligheder for at foretage flere besparelser på udgiftssiden, når 

vi skal opretholde nuværende drift og service til medlemmerne samtidig med, at vi skal udvikle os.  

Merværdi for medlemmerne 

For at imødekomme medlemsbehov vil vi bl.a. øge disse indsatser: 

• flere medlemmer vil løfte Danske Torpare og dens virke og gennemslagskraft 

• øget politisk arbejde med deraf øget mødeaktivitet 

• øget lokalt samarbejde, herunder møder med kommunerne  

• flere medlemsmøder på både Sjælland og Fyn  

• forhandle flere medlemsfordele (qua medlemsundersøgelsen og ønsket herom på 

medlemsmøderne)  

• udbygge og sikre en bæredygtig teknisk og juridisk rådgivning samt indhente og samle relevant 

viden i vidensbanken 

• sørge for et øget frivilligengagement 

• arbejde for et øget kendskab til Danske Torpare 

 

a. Indstilling til kontingentforhøjelse for almindeligt husstandsmedlemskab 

Indstilling: Bestyrelsen indstiller, at kontingentet stiger med kr. 95 fra 475 kr. til kr. 570.  

 

b. Indstilling til medlemskab for andelsforeninger 

For at tilgodese de medlemmer af Danske Torpare, som er flere personer om at eje et hus i Sverige, foreslås 

et medlemskab af typen medlemskab for andelsforeninger. Yderligere foreslås det, at der kan skelnes 

mellem: 

• andelsforeningsmedlemskab for op til 3 husstande som andelshavere 

• andelsforeningsmedlemskab for mere end 3 husstande som andelshavere. 

Det er her væsentligt at nævne, at der i typen af andelsforeningsmedlemskab skelnes mellem antal 

husstande, der er med som andelshavere, frem for andelshavere som enkeltpersoner.  

Særlige medlemsfordele for andelsforeninger 

Ved førstnævnte medlemskab foreslås mulighed for at få tre medlemsblade tilsendt til tre forskellige 

adresser. Ved sidstnævnte medlemskab foreslås mulighed for at få tilsendt fem medlemsblade til fem 
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forskellige adresser. Desuden foreslås det at medlemmer med et sådant medlemskab tilbydes rådgivning i 

forbindelse med udarbejdelse af vedtægter samt bistand i forbindelse med udskiftning i andelshavere (køb 

og salg).  

Stemmeret for andelsforeninger 

I forhold til stemmeret foreslås det, at førstnævnte andelsforeningsmedlemskab har tre stemmer til 

foreningens generalforsamling, og sidstnævnte andelsforeningsmedlemskab har fem stemmer til 

generalforsamlingen. 

Pris for andelsforeningsmedlemskab 

Indstilling: 

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for andelsforeningsmedlemskab for op til 3 husstande som 

andelshavere er kr. 1.295.  

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for andelsforeningsmedlemskab for mere end 3 husstande som 
andelshavere er kr. 1.995. 
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3. BESTYRELSENS INDSTILLER BJØRN DONNIS SOM ÆRESMEDLEM I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE § 

19 

Bjørn Donnis meldte sig ind i Danske Torpare i 2001 efter huskøb i Laholm Kommune.  

Allerede få år efter begyndte Bjørn at hjælpe medlemmer med rådgivning om vandanalyser, og når denne 

hjælp nåede til bladet og på hjemmesiden, fik Bjørn alt mere travlt med at hjælpe flere medlemmer på vej.  

Bjørn blev valgt ind som suppleant på en ekstraordinær generalforsamling i marts 2006, og han kom ind i 

bestyrelsen i 2015 og er siden blevet genvalgt efter de to år.  

I dag er Bjørn ansvarlig for den tekniske rådgivning, hvor han rådgiver om alt inden for vand og afløb, men 

også spørgsmål om el og it bliver sendt til Bjørn, som meget hurtigt besvarer medlemshenvendelserne. 

Bjørn afholder desuden oplæg om husets teknik, hvor disse emner også er indeholdt, og han er altid med til 

køber- og introduktionskurser. For at flere medlemmer, end dem, der henvender sig om teknisk rådgivning, 

får gavn af Bjørns råd, skriver han ofte til medlemsbladet om generelle problemstillinger inden for vand og 

afløb og har desuden ydet en kæmpe indsats med oprettelse af vidensbanken på Danske Torpares 

hjemmeside, hvor han er ansvarlig for den tekniske del. Det kræver en stor indsats at sørge for, at 

artiklerne, der ligger online jævnligt bliver opdaterede. Desuden sidder Bjørn med i redaktionen og i 

Aktivitetsudvalget.  

Formand Kim Høgh udtaler: ”Bjørn har været en af de bærende kræfter i Danske Torpare, og sammen med 

de øvrige rådgivere har han ydet en kæmpe frivillig indsats til gavn for medlemmerne i foreningen. I 

forbindelse med de skærpede svenske krav til afløb har Bjørn hjulpet rigtig mange medlemmer både med 

indhold til vidensbanken og til blad samt med besvarelse af medlemshenvendelser”.  

Sekretariatschef Victoria Lindtner udtaler: ”Det er altid en stor fornøjelse at samarbejde med Bjørn, som 

har en utrolig stor og faglig viden på mange områder. Han er yderst kompetent og hjælpsom, og så er han 

vellidt og velkendt blandt medlemmerne”. 

I henhold til nuværende vedtægters § 19 indebærer det kontingentfritagelse og, efter bestyrelsens 

bestemmelse, fritagelse for andre gebyrer og lignende, som normalt pålægges medlemmer ved deltagelse i 

foreningens aktiviteter. 

 

 

 

 

 


