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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Danske Torpares ordinære 

generalforsamling 2021 
 

Poster på valg 
• Bestyrelsesformand 

• 3 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for en 2-årig periode 

• 1 bestyrelsesmedlem skal vælges for en periode på 1 år 

 

Kandidater til bestyrelsesformand 
• Kim Høgh 

 

Kandidater til bestyrelsesmedlem  
• Torben Bæk-Sørensen 

• Lisbeth Bekker 

• Jan Huus Vestergaard 

• Helle Ahlenius Pallesen 

• Niels Ter-Borch 

• Karin Svensson 

• Svend Hørup 

• Jette Engelbreth 

• Ole Kai Andersen 

 

Alle kandidater, der stiller op til valg for en 2-årig periode, pånær Niels Ter-Borch, stiller også op som 

bestyrelsesmedlem for 1 år, såfremt de ikke vælges ind blandt de 3 bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges 

for en periode på 2 år.  

Alle kandidater undtaget Jette Engelbreth modtager også valg som suppleant til bestyrelsen, såfremt de 

ikke vælges ind som bestyrelsesmedlem. 

 

Lær alle kandidaterne at kende på de følgende sider.  
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Kim Høgh 
(Gen)opstiller som bestyrelsesformand. 

 

Ærgrelsen over at samfundet under corona har bremset en spændende 
udvikling i vores Danske Torpare forening driver mig til at søge genvalg til 
bestyrelsen. Vi skal simpelthen forbedre vores støtte til medlemmerne når 
det f.eks. gælder rådgivning, politisk interessevaretagelse, 
aktivitetsudvikling og bladproduktion.  

Udviklingen blev bremset, men så snart corona slipper sit dystre greb om os 
alle, så skal vi energifyldt smøge ærmerne op igen. Og særligt gøre en indsats for at knytte og bekræfte 
stærke bånd over Sundet. Det vil jer gerne deltage i, derfor søger jeg genvalg. 

Min familie deler en ødegård med en anden dansk familie i Skåne. Det er der, vi for alvor fysisk, socialt og 
psykisk kan komme tæt på den natur, der er så stor og overvældende, og dermed givende, ja livgivende. Og 
nogle af de mest salige stunder opstår typisk, når naboen inviterer på sauna, når de hjælper os med at 
reparere Fergusontraktoren, og vi fikar bagefter udendørs ved bålet 

Mine erfaringer har jeg først og fremmest fra familien med min kone Kirsten, vores tre børn, og aktuelt 4 
børnebørn. Det ER guld! Jobmæssigt har jeg høstet viden i kommuner, regioner, i private virksomheder, og 
uddannelsesmæssigt har jeg også en bred basis fra såvel danske som udenlandske universiteter. Jeg har 
haft en række organisatoriske topposter, og den samlede erfaring og viden bruger jeg i dag bl.a. på en 
række bestyrelsesposter. Spændende at arbejde med forskellige persontyper, forskellige 
forretningsmodeller og være med til at skabe nye vinkler på – ofte – gammelkendte udfordringer i 
samfundet. 

En hilsen til alle Danske Torpares medlemmer – brug din stemme, vi er 

mange gode kandidater!
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Torben Bæk-Sørensen 
(Gen)opstiller som bestyrelsesmedlem. 

 

Mine intentioner med at stille op som suppleant til bestyrelsen sidste gang 

(2018) var og er stadig: At være talerør for og styrke indflydelsen for den del 

af medlemmerne, der bor vest for Storebælt!  

Det var også på den baggrund, at jeg tog initiativ til at oprette den jysk-

fynske Facebookside, der da nu har små 500 medlemmer. Aktiviteten på 

siden er ikke stor, men den giver os dog mulighed for at skubbe lidt til 

hinanden og minde os om aktiviteter og møder i vores del af landet. Ret hurtigt blev jeg en del af 

bestyrelsen, og jeg vil gerne fortsat, på nært hold, være med i transformationen af Danske Torpare til en ny 

og spændende interesseorganisation! 

Jeg er pensioneret “degn”, bor i det Midtjyske, har hus i Hyngarp i det nordlige Skåne og har været medlem 

i godt 20 år. Jeg har i mine næsten 40 år som lærer arbejdet både inden for normal- og specialområdet, og 

har næsten alle årene fungeret som skole- og UU-vejleder. Gennem hele perioden har mit fokus i høj grad 

været rettet mod gruppen af elever med særlige udfordringer. I fritiden har jeg de sidste 20 år været 

formand for Dansk-Ungarsk Venskabsforening. En NGO-forening, der gennem forskellige tiltag søger at 

styrke venskabsrelationerne mellem Danmark og Ungarn, politiske forskelle til trods. 

De sidste år har jeg så også givet mit lille bidrag i Danske Torpare, dels som bestyrelsesmedlem og dels som 

formand for Aktivitetsudvalget, hvor vi har forsøgt at skabe møde- og kursusaktivitet – også for det jysk-

fynske område. Coronaen har desværre ført til aflysninger og sat sine begrænsninger, men vi kan 

forhåbentlig snart se frem til, at den længe savnede vaccination igen giver os muligheder for at mødes rent 

fysisk.  

De erfaringer, vi har gjort med at mødes virtuelt, tegner godt, og det er absolut en god måde at formidle 

kurser på. Man kan nå ud til flere, og det er et tiltag, jeg håber, vil fortsætte og videreudvikles.  

Jeg er altid blevet mødt af en utrolig stor venlighed og imødekommenhed af både den øvrige bestyrelse, 

frivillige og ikke mindst af vores hårdtarbejdende sekretariat. 

Mit kandidatur skal ses som mit lille bidrag til, i et tæt samarbejde med de andre bestyrelsesmedlemmer, at 

forsætte og styrke de gode takter, der hver dag udfoldes i vores fælles forening/interesseorganisation!  
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Lisbeth Bekker 
(Gen)opstiller som bestyrelsesmedlem. 

 

Hvordan skaber vi en forening, der opleves som relevant for alle 
medlemmer?  

Det er grundlæggende det vigtigste tema for mig i bestyrelsen i Danske 
Torpare. Vi har over det seneste år arbejdet med at lægge en ny strategi i 
bestyrelsen. En strategi, der har fokus på at gøre foreningen Danske Torpare 
til et relevant og interessant mødested for alle os med hus i Sverige. På 
grund af corona-pandemien er strategien endnu ikke vedtaget, og vi har – og er – som forening været 
udfordret af ikke at kunne mødes og ikke at kunne besøge vores huse i Sverige. Men målet med strategien 
er klar. Jeg vil arbejde for, at alle med hus i Sverige ser Danske Torpare som værende et relevant mødested. 
Vi skal sammen være en forening, der arbejder for at skabe de bedste vilkår for os med hus i Sverige, og vi 
skal sammen udvikle det stærke fællesskab og det netværk, som en forening som Dansk Torpare giver. Her 
under pandemien har det været tydeligt for myndighederne både i Danmark og Sverige, at foreningen er 
den ramme, der kan kommunikere på vores alles vegne og varetage vores fælles interesse i Sverige. Den 
ramme vil jeg gerne være med til at udbygge og styrke med flere medlemmer. 

Jeg møder ind med 29 års erfaring som ejer af et hus i Sverige, en faglig baggrund hvor jeg professionelt 
arbejder med foreninger i hhv. Danmark, Sverige og Norge, og med en lyst og engagement til at være en del 
af et forpligtende fællesskab, hvor vi sammen får sat en ny retning for Danske Torpare, så vi igen kan 
opleves som relevant for alle os med hus i Sverige. Det er mit mål og min ambition i bestyrelsesarbejdet. 
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Jan Huus Vestergaard 
Stiller op som bestyrelsesmedlem. 

 

I 2009 købte min kone og jeg et torp i Steglehylte i sydenden af søen Åsnen 

(Alvesta, Kronobergs Län). Det blev starten på en række aktive og dejlige år, 

hvor hver eneste kvadratcentimeter af huset, ude og inde, har fået en 

overhaling.  

Alt skulle renoveres. Der var hverken el, afløb eller drikkevand. Vi fjernede 

brunt vinyl, der var hul i gulvet, så vi måtte lægge nyt gulv, vi tog gipslofter 

ned og etablerede bad og toilet. Taget var utæt og måtte lægges om, og meget andet. Der er i årenes løb 

også bygget shelter, tipi, ”treehouse”, bådebro/opholdsplads ved søen og senest i 2020 et vildmarksbad. 

Rigtig meget har vi og vores børn med familier stået for, med hjælp fra områdets superdygtige 

håndværkere, og vi har haft stor nytte af foreningens blad, foreningens rådgivning og deltagelse i 

arrangementer. Alt i alt har købet af ejendommen betydet, at vi har fået et fantastisk fristed for familiens 

store og små.  

Vi havde nok ikke rigtig overvejet hvor stor og omkostningskrævende opgaven ville være, men har aldrig 

fortrudt købet! 

Vildsvinenes hærgen blev anledningen til, at jeg i 2020 gjorde alvor af en gammel drøm om at tage jagttegn.  

Jeg er uddannet farmaceut, har arbejdet som laboratoriechef, i et rådgivende ingeniørfirma, og som leder i 

kommunal, amtslig og senest regional miljøadministration, indtil jeg stoppede på arbejdsmarkedet i 

september 2019. 

Jeg håber og ser frem til, at mine erfaringer, kompetencer og energi kan nyttiggøres som 

bestyrelsesmedlem i Danske Torpare. Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen, vil jeg gerne arbejde for, at flere 

unge bliver interesseret i at købe deres eget torp, for praktiske ”gør-det-selv-kurser”, besøg hos 

bygnaddsvårdare og inspirerende besøg hos hinanden.  
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Helle Ahlenius Pallesen 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Jeg stiller op til bestyrelsen i Danske Torpare, fordi jeg mener, at jeg som 
dansker bosiddende på den svenske side kan bidrage til foreningens 
udvikling. 
 
Siden 2007 har jeg boet i Sverige og er svensk gift, men hele mit 
arbejdsmæssige virke foregår på den danske og den svenske side. Mit 
netværk i Sverige er stort. Det gælder både politisk, i erhvervslivet og privat. 
 
Jeg er 61 år, jurist og har stort set hele mit professionelle liv arbejdet med advokatbranchen og 
foreningsarbejde. For et par år siden besluttede jeg mig for at forlade min direktørstilling i Danmark og i 
stedet udelukkende arbejde med dansk-svenske forhold som konsulent og professionelt 
bestyrelsesmedlem – og som leder af foreningen Øresundsadvokater. 
 
Via Øresundsadvokater kommer jeg dagligt i kontrakt med dansk-svenske juridiske problemstillinger. 
Herudover sidder jeg i bestyrelsen i Øresundsinstituttet, som er et kundskabscenter, der arbejder med 
analyser og fakta samt informationer i Øresundsregionen. Jeg er også udpeget af Sydsvenska 
Handelskammaren til bestyrelsen i Svensk-dansk kulturfond, som yder støtte til dansk-svenske 
kulturformål. 
 
De emner og problemstillinger, som Danske Torpare arbejder med, er jeg hjemme i. Hele mit professionelle 
liv har jeg arbejdet med medlemsdrevne foreninger. Det er min vurdering, at jeg både på de indre linjer og i 
det politiske lobbyarbejde, vil kunne være en støtte til den øvrige bestyrelse og til ledelsen i sekretariatet. 
 
Min mand og jeg har vores hus på Hven, men vi har også gennem en familiestiftelse et torp i Västgötland. 
 
Siden 2016 har jeg været svensk medborger – men er selvfølgelig også fortsat dansk statsborger. 
 
Jeg holder mange foredrag om forskelle på dansk og svensk jura og kultur, og jeg optræder ofte til 
arrangementer, hvor dansk-svenske problemstillinger skal diskuteres.  
 
Corona-pandemien har stort set gjort det umuliggjort for danskere at besøge sine torp, men jeg tror på, at 
vi med diplomati og gensidig forståelse vil kunne få genoprettet et godt og fleksibelt naboskab. 
 
Det skulle være mig en glæde at anvende min viden og kompetencer til gavn for Danske Torpare. 
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Niels Ter-Borch 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

Min kone og jeg har været medlemmer af Danske Torpare siden 2012, hvor 

vi købte vores hus i Arkelstorp i det nordøstlige hjørne af Skåne. De lokale 

kalder denne egn for Sveriges sydligaste vildmark, og det forstår man godt; 

skovene virker uendelige, landskabet er meget kuperet (med slalombakke i 

Vånga), og det er fuldt af fredfyldte søer, velegnede til kanoferier. 

Vi er medlemmer af den lokale stugförening og deltager så vidt muligt i 

fælles arbejdsdage, der altid afsluttes med en hyggelig lunch, hvor der 

serveres ärtsoppa med varm punch. Det gode forhold til naboer og andre i 

lokalområdet er af vital betydning for vores oplevelser med fritidshuset, hvilket er helt i tråd med første linje i 

Danske Torpares formålsparagraf: At skabe et godt forhold mellem Sverige og danske ejere af fritidshuse. 

Jeg mener, Danske Torpare har udviklet sig til en professionel organisation til fordel for medlemmerne med 

interessante og nyttige artikler i bladet, en bred vifte af rådgivning og gode arrangementer for medlemmerne plus 

relevante rabatordninger. Desuden har foreningen også markeret sig som interesseorganisation i den offentlige 

debat. Jeg glæder mig for eksempel til den dag, vi kan få et svensk samordningsnummer. Antallet af frivillige 

tilknyttet foreningen er imponerende, og det stiller naturligvis krav, at passende rammer er til stede for at 

afvikle arrangementer o.l.   

Jeg vil gerne medvirke til at fortsatte denne positive udvikling gennem et aktivt medlemskab af bestyrelsen. 

For at fastholde og forhåbentlig udvide medlemsantallet er det vigtigt at sætte sig i medlemmernes sted og 

nøje vurdere, hvordan den enkelte opfatter fordelene ved medlemskabet.  

Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde og ved, at det kræver en indsats med rettidig omhu, gode 

menneskelige relationer og ind imellem en del rugbrødsarbejde. Professionelt er jeg konsulent i geofysik. 

Jeg kan også nævne, at i min ungdom boede jeg en årrække i Sverige og taler derfor svensk og er godt 

bekendt med svenske forhold som levevis, traditioner og også praktiske forhold. Det tænker jeg, vil være en 

fordel i bestyrelsesarbejdet, hvis jeg opnår valg.   
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Karin Svensson 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Hvad kan jeg bidrage med i Danske Torpares bestyrelse? 

Jeg er frivillig i Danske Torpares sekretariat og er i ugentlig dialog med 
medlemmerne, så jeg har fingrene på pulsen i forhold til medlemmernes 
behov og ønsker.  

Jeg vil smøge ærmerne op og være et arbejdende bestyrelsesmedlem, som 
arbejder for, at alle med ejendom i Sverige skal have de bedste 
forudsætninger i Sverige.  

Bestyrelsen skal være mere synlig, og vi skal have flere medlemsmøder og kommunemøder, hvor vi er i 
dialog med medlemmer og de enkelte kommuner. Danske Torpare skal være en synlig og relevant 
interesseorganisation, som fremmer medlemmernes sag, og som er med til at påvirke beslutningstagerne i 
begge lande.  

Jeg vil gerne arbejde for, at Danske Torpare har et godt økonomisk fundament, ordentlige forhold for de 
frivillige og et samspil mellem frivillige, sekretariat og bestyrelse. Jeg brænder for organisationsudvikling til 
gavn for medlemmerne.  

Vi skal rekruttere flere frivillige med hver deres kompetencer. Det optimale for mig er en organisation, hvor 
de frivillige, byder ind med hjælp til de opgaver, der findes, eller man kan byde ind med nye 
opgaver/aktiviteter, man brænder for, til gavn for organisationen. 

Mit andet hjem i Sverige  

Det, der betyder meget for mig, er, at vi kan nyde naturen på alle årstider og få dejlige oplevelser med børn 
og børnebørn, bl.a. med arbejdsweekender, hvor vi er sammen på en anden måde. Vi nyder roen og 
stilheden i skoven, som er en stor kontrast fra livet i byen. Mange af vores venner og bekendte nyder godt 
af vores hjem i Sverige.  

Lidt om mig: 

- Jeg arbejder stadig 3 dage hver anden ugen, og en dag om ugen hjælper jeg til i sekretariatet i 
Danske Torpare.  

- Jeg har stor erfaring med bestyrelsesarbejde fra flere bestyrelser i DGI, hvor jeg også var formand i 
mange år for flere lokalforeninger.  

- Vi, min mand og jeg, har på 19. år hus i nærheden af Örkelljunga. For 3-4 år siden havde vi 
generationsskifte, hvor vi overdrog huset til vores piger, som nu ejer huset.  
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Svend Hørup 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Efter to år som suppleant ønsker jeg opstilling til en af de ledige poster i 

Danske Torpares bestyrelse.  

Jeg har i de forløbne to år følt stor tilfredshed med bestyrelsesarbejdet, og 

samtidig arbejdet som en af Danske Torpares frivillige rådgivere på 

afløbsområdet. Jeg har i den tid været i kontakt med mange af foreningens 

medlemmer og finder stor glæde ved at kunne hjælpe med at løse deres 

udfordringer med vand og afløb. 

I de næste par år er mit mål at få kontakt til svenske afløbsentreprenører. Idet jeg hører gentagne gange, at 

det er et problem at finde entreprenør/håndværker i det svenske, som man kan have tillid til. Både 

angående pris og kvalitet på udførelse.  

Jeg har gennem medlemskab af et svensk jagtlag fået kontakt med personer ansat i kommunerne Ljungby, 

Älmhult og Höör. Personer, som på Kommunens vegne entrerer med seriøse entreprenører.  

Det har også været givende at besøge flere Danske Torpare-medlemmer på forskellige adresser i 

Sydsverige. Her er det rart at møde medlemmer og diskutere opgaveløsninger på jeres eget domæne og 

samtidig få en snak om jeres forhold til Danske Torpare. 

Jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis kræver en bestyrelsespost for at udføre konsulentarbejde. Men 

tiltag, som skaber kontakt med foreningens medlemmer, er ulig nemmere som en del af bestyrelsen. Da vi 

alle er obs på, at det, der samler foreningen, er den hjælp i praktiske gøremål, som bestyrelse og frivillige 

kan yde Danske Torpares medlemmer. 

Min erfaring i bestyrelsesarbejde har jeg fået gennem 25 år som bestyrelsesmedlem i brancheforening og 

NGO-virksomhed. Bestyrelsesarbejdet i brancheforeningen har tillige givet mig særdeles god indsigt i de 

nordiske landes lovgivning på afløbsområdet, samt deltaget i udarbejdelse af danske anvisninger.  
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Jette Engelbreth 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Foreningen af danske torpare er en overordentlig vigtig og nødvendig aktør 

i forhold til at skabe optimale og smidige forhold for alle danske ejere af 

ødegårde og ejendomme i Sverige – og fordi, jeg mener at kunne bidrage 

konstruktivt til dette arbejde, stiller jeg op til bestyrelsesvalget ifm. 

foreningens årlige generalforsamling 2021. 

Om mig selv: 

Jeg hedder Jette Engelbreth, er 67 år, bor i Aalborg, er gift med Henr ik og har 2 voksne børn. 

Min familie og jeg har siden 2004 været ejere af en ødegård i Småland – nordvest for Värnamo. 

Jeg har været rektor på Mariagerfjord Gymnasium, og er og har altid været aktivt involveret i organisations- 

og foreningsarbejde. 

Hvilke indsatsområder, synes jeg, skal prioriteres: 

Det svenske samfund byder nu som i fremtiden på udfordringer, og behovet for at integrere danske 

husejere bliver ved med at være aktuelt i takt med, at de to lande udvikler sig.   

Det kontantløse samfund venter lige om hjørnet – og det arbejde, som den nuværende bestyrelse allerede 

er gået aktivt ind i, hvor der kæmpes for, at danskere skal have ret til et samordningsnummer, er vigtigt og 

skal fortsætte. For med et samordningsnummer vil vi danskere bl.a. få adgang til at kunne betale med 

Swish og oprette automatiske betalinger fra vores svenske konti.  

Også på bl.a. sundhedsområdet kan foreningen med fordel kæmpe for enklere vilkår, således at danske 

recepter, der ligger på Sundhedsportalen, også kan indløses i Sverige – og ikke som nu afvises pga. svensk 

lovgivning. 

Rådgivnings- og informationsdelen er Danske Torpares stærke kort – og det, at erfarne torpare vil dele 

deres viden inden for f.eks. jura og byggeri, skal understøttes på alle måder.  

Som bosiddende i Jylland ved jeg, at der er indgået en fin aftale med Stenaline – ligesom også både broer 

fra Sjælland og færger fra Helsingør kan benyttes på lempeligere vilkår for medlemmer af Danske Torpare. 

Tilbage står en forhandling med Molslinjen – som kunne være et stort ønske fra mange i meget store dele 

af Jylland, og som jeg gerne vil gå ind i at arbejde for. 

Hvad vil jeg byde ind med: 

Jeg synes, det er vigtigt, at bestyrelsen er bredt sammensat – både i forhold til øst/vest for Storebælt, 

kønsfordeling og generelle kompetencer. 

Helt overordnet mener jeg, at jeg med mit ”forenings-gen”, min evne til at analysere, samarbejde og 

kommunikere, og frem for alt til at være vedholdende i forhold til politisk arbejde, vil kunne byde aktivt ind 

på bestyrelsesarbejdet i foreningen af danske torpare og håber derfor, at I vil vælge mig ind i bestyrelsen.  
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Ole Kai Andersen 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

Undertegnede, lærer Ole Kai Andersen, ønsker at stille op til valget til 

bestyrelsen. Jeg er kendt af langt de fleste medlemmer fra mine artikler til 

bladet fra de sidste 14 år. Med flere end 100 artikler med medfølgende 

tegninger/illustrationer. I visse blade har jeg haft flere end tre artikler med. 

Temaerne er i snit: Biologien og naturen, som den findes uden for døren på 

torpet. Som f.eks. artikler om hvinanden, citronsommerfugle, sortstrubet 

lom, grævlingen, etc. etc.  

Jeg vil da kunne genoptage mit arbejde til stor glæde for foreningens 

medlemmer. 


