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Referat fra Danske Torpares ordinære  

virtuelle generalforsamling søndag 28. februar 2021 
_______________________________________________________________________________ 

 

Generalforsamlingen blev afviklet via Microsoft Teams, idet afstemninger foregik via Assembly Voting. 

 

329 medlemmer havde på forhånd tilmeldt sig, og under hele generalforsamlingen var der konstant ca. 200 

logget på. Deltagelsen er dokumenteret via bevaret registrering i Microsoft Teams. (”Attendee report”) 

 

VELKOMST OG INSTRUKS 

Foreningens formand Kim Høgh bød velkommen og glædede sig over, at det kunne lade sig gøre at afvikle 

generalforsamlingen online, når det ikke kunne ske fysisk. Han overlod derefter talerstolen til Danske 

Torpares IT- og økonomiansvarlige Tina Dyrberg Johansen, som orienterede medlemmerne om den 

praktiske afvikling, herunder procedurer for spørgerunder og afstemning.  

VALG AF DIRIGENT  

Kim Høgh gennemgik dagsordenen og foreslog på bestyrelsens vegne tidligere formand, advokat Bjørn 

Nielsen som dirigent, som blev valgt.  

Bjørn Nielsen takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i 

overensstemmelse med vedtægterne. I forhold til vedtægternes ord om en fysisk generalforsamling slog han 

fast, at når dette ikke kunne lade sig gøre, måtte det være lovligt med en online-generalforsamling.  

Antallet af tilmeldte 329 og mere end 200 aktive onlinedeltagere opfyldte vedtægternes minimumskrav for, 

at forsamlingen var beslutningsdygtig, fastslog dirigenten. Der var indleveret 14 fuldmagter. 

VALG AF REFERENT  

Bestyrelsen foreslog vikarierende redaktør, journalist Peter Skautrup som referent, som blev valgt.  

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2021, FREMLAGT AF KIM HØGH 

”Det har været et forvirrende og usikkert år. Vi har modtaget mange henvendelser fra jer medlemmer – vi 

har faktisk sjældent været så meget i dialog som i 2020.  

Og ikke mindst har vi været i dialog med vores svenske samarbejdspartnere, så samarbejdet med vores 

naboland er for Danske Torpares vedkommende blevet fremhævet og styrket under pandemien.  

Og så været mere i medierne end normalt. Både Tv2 News og Lorry har været interesserede i Danske 

Torpares håndtering af nedlukningen.  

Danske Torpare har måttet aflyse mange arrangementer og møder, men heldigvis har vi kunnet omlægge en 

del af vores fysiske kurser og informationsaftener til online webinarer, som er et godt alternativ og et 

supplement, som vi vil fortsætte med, også efter Covid-19 har lagt sig, sideløbende med de fysiske 

fremmøder. 

Vi måtte i 11. time aflyse vores oprindelige generalforsamling i marts 2020 og senere igen i september, 

hvilket medførte ekstra omkostninger. Derudover har vi mistet en del annonceindtægter, webshop- og 

aktivitetsindtægter pga. Covid-19. I den samme periode blev provisionsudbetalinger fra ForSea og ETU, 

forsikringsselskabet, væsentligt lavere grundet den lavere aktivitet. I alt har det betydet et fald i foreningens 

indtægter på kr. 350.000.  

Til trods for corona-pandemien har der været stor interesse for køb af hus i Sverige og medlemskab af 

Danske Torpare. Lige nu har vi 8.383 medlemmer. Medlemstallet sidste år på samme tid var 8.267 – så en 
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nettotilgang på 116 siden sidste år. Vi har budgetteret med 8.300 medlemmer. Det er svært at forudse, idet vi 

i 2019 havde mange flere udmeldelser end forventet. Vi fører statistik over udmeldelserne, og i 98 % af 

tilfældene skyldes det salg af ejendommen. Ifølge SCB (Statistiska Centralbyrån) er der 10.386 danskejede 

huse i Sverige, så hvervningspotentialet er ca. 2.000 nye medlemmer.  

Foreningen har i den samme periode grundet Covid-19-pandemien skåret kraftigt ned på udgifterne, 

herunder udgifter til medlemsmøder, kørsel, møder i forbindelse med interessevaretagelse og udgifter til 

afholdelse af kurser m.m. Besparelserne har dog ikke kunnet opveje den nedgang i indtægter, som Covid-19-

pandemien har resulteret i, og derfor ender årets resultat i et underskud på kr. 161.000 mod det oprindeligt 

budgetterede på kr. 90.000. 

For lige at runde COVID af 

Vi har som medlemsorganisation mange interesser i Sverige – også på den anden side af pandemien, og vi 

har valgt at gå dialogens vej med myndigheder og politikere, at oplyse om konsekvenserne og pege på 

konkrete sundhedsforsvarlige løsningsforslag. Danske Torpare accepterer naturligvis og tager hensyn til, at 

landene hver især tager deres forholdsregler over for en pandemi. Vi skal som forening have et godt 

samarbejde med myndighederne i begge lande, og skal opfattes som en seriøs samarbejdspartner.  

Hvad har Danske Torpare bl.a. gjort? 

Danske Torpare har kontaktet den svenske udenrigsminister Ann Linde og indenrigsminister Michael 

Damberg og modtaget svar. Vi afventer stadig svar på vores henvendelse til bl.a. udenrigsminister Jeppe 

Kofod. 

Vi har løbende kontaktet ambassadørerne, svenske regionspolitikere, Nordisk Råd og Grænsehindringsrådet, 

som også har fulgt med i udviklingen angående grænselukningen og betydningen for danskere med ejendom 

i Sverige. Vi er i løbende dialog med det svenske Justitiedepartement, bl.a. om, at grænselukningen og 

indrejseforbuddet er en indirekte diskrimination i forhold til de fundamentale EU-regler, idet det primært 

rammer danskerne.  

EU-Kommissionen har kontaktet en række lande, herunder Sverige og Danmark, fordi Kommissionen 

vurderer, at grænselukningerne kan være i strid med retningslinjerne for rejser mellem EU-lande, de rammer 

den frie bevægelighed.  

Bestyrelse og sekretariat 

Kim Høgh viste med slides fotos af bestyrelse og medarbejdere og fortalte om hver deres funktion.  

Rådgivningen 

Rådgivningen er en helt central medlemsfordel. Der er travlt i rådgivningen både i den tekniske og i den 

juridiske, og i 2020 har der været intet mindre end 1.012 henvendelser til rådgivningen.  

Den juridiske rådgivning 

Øget efterspørgsel efter juridisk rådgivning har medført, at flere juridiske rådgivere er kommet til, så vi kan 

kvalitetssikre den juridiske rådgivning.  

Den tekniske rådgivning  

De tekniske rådgivere består af en ingeniør, en kloakmester og skønsmand, en arkitekt samt en konservator, 

som hjælper medlemmerne med tekniske spørgsmål.  

  



 

3 

 

Aktiviteter 

I foråret blev der afholdt vores første webinarer med succes, og det format har vi holdt fast i siden. Dette har 

givet mulighed for, at endnu flere kan deltage, og når det igen bliver muligt at mødes fysisk og at tage til 

Sverige, inviterer vi til medlems- og kommunemøder i Sverige, for det er nogle møder vi særligt savner. 

Frivillige 

Vi er i dag ca. 60 frivillige, som hver har vores kompetencer, som gør det muligt at hjælpe lige netop der, 

hvor der er en interesse. Vores mange frivillige har været yderst omstillingsparate i denne tid og har gennem 

de forskellige nedlukningsperioder i løbet af det forgangne år udført mange opgaver hjemmefra. 

Der er rige muligheder for at styrke og udvikle det lokale engagement. Foreninger, kulturliv, kommuner, det 

lokale erhvervsliv, kendskabet til det lokale behov og udfordringer.  

Netværk 

Der er pt. fire aktive og to hvilende netværk i foreningen. Jagtnetværket, skovgruppen, andelsnetværket og 

det jysk-fynske netværk er de aktive, og vindkraftnetværket og udlejernetværket er de hvilende netværk. 

Netværkene er fora for sparring og vidensdeling mellem medlemmer, som har en fælles interesse.  

Hvervning  

Udover kampagner på Facebook og på den svenske boligside Hemnet.se, har vi i slutningen af 2020 indgået 

samarbejde med influenceren Copenhagen Wilderness, som er en dansk kvinde med hus i Sverige og med 

lidt over 50.000 følgere på det sociale medie Instagram. Hun vil på sin Instagramprofil og blog løbende 

fortælle om Danske Torpare, og planen er at nå ud til en masse yngre potentielle medlemmer, som igennem 

hendes profil inspireres til at drømme om hus i Sverige. 

Generationsskifte 

Vi har fokus på, hvordan huset gives videre til næste generation og tilskynder alle medlemmer, som 

overvejer, hvad der skal ske med huset, til at tage en snak i familien om den svenske ejendoms fremtid. 

Kommunikation 

Vi kommunikerer på torpare.dk, nyhedsmailen, foreningens Facebookside og i bladet TORPARE. I 

forbindelse med vores nye influencer-samarbejde med Copenhagen Wilderness er foreningen også blevet 

mere aktiv på Instagram i 2020. Året har budt på situationer, hvor vi hurtigt skulle have vigtige budskaber ud 

ang. corona-restriktioner og ændrede rejsevejledninger, og derfor har vi anvendt Facebook og nyhedsmailen 

til dette. 

Fremtid  

I 2019 havde vi workshops flere steder i landet med medlemmerne med henblik på at få dem til at beskrive 

grundlaget for foreningens fremtid og revidering af vedtægter.  

Vi har udarbejdet en sammenhængende beskrivelse, som vi kalder for vores ståsted.  

Foreningens formål: Den nye formålsformulering skal godkendes senere som en del af 

vedtægtsændringsforslaget: Foreningen er interesseorganisation for ejere, lejere og brugere af hus og grund i 

Sverige og tilstræber at yde bistand i alle dertilhørende anliggender. 
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Danske Torpares vision, vores ledestjerne: Danske Torpare ønsker at etablere det mest attraktive 

interessefælleskab for medlemmer, der ejer, lejer eller er brugere af fritidshuse, helårshuse, grund eller skov i 

Sverige. 

Danske Torpares mission, vores DNA: Danske Torpare arbejder for, at vores medlemmer kan få de bedste 

vilkår og oplevelser i Sverige. 

Danske Torpares værdisæt, bestyrelse, ansatte og frivillige: Faglig, anerkendende, nysgerrig. 

Danske Torpares kompetencer: Høj faglig standard, forretningssans, kommunikation, samarbejdsevne. 

Danske Torpares omdømme: Det skal være værdifuldt for enhver bruger og ejer af fritidshus i Sverige at 

være medlem af Danske Torpare. 

Disse elementer udgør til sammen vores ståsted, som vi kalder det. 

Målsætninger  

Vi sætter handling bag 2014-beslutningen om at gå fra at være en forening til at være en professionel 

interesseorganisation. Vi skal arbejde mere politisk og dermed påvirke lovgiverne sammen med vores 

samarbejdspartnere. Vi skal have indflydelse ude i lokalsamfundet, i länet og i Riksdagen, og det betyder, at 

vi skal have et indgående samarbejde med vores partnere for at kunne påvirke beslutningstagerne.  

Hvad skal vi i 2021? 

Hvis ændringerne i vedtægterne bliver vedtaget, så kan der tegne sig muligheden for en delvis 

momsfritagelse. Vi vil efter generalforsamlingen holde et møde med nogle medlemmer, der har meldt sig, 

revisor, og foreningens advokater, Bjørn Nielsen og Lars Holm Rasmussen, om dette.  

Det allervigtigste er at fastholde og hverve flere medlemmer, og det er en opgave, som vi alle bør hjælpe til 

med. Desuden: Økonomistyring, fundraising, kendskabsgrad øges, lokale netværk, kendskab til svenske 

forhold 

Samordningsnummeret kommer til foråret 

Den svenske regering bekræfter, at samordningsnummeret er på vej. Det træder dog først i kraft i løbet af 

første halvår af 2021, og ikke pr. d. 1. januar 2021, som først meldt ud. 

ÅRETS FRIVILLIGPRIS 

Ved generalforsamlingen 2019 blev prisen til årets frivillige indført.  

Kim Høgh: Vores frivillige er en central del af Danske Torpare. Prisen er en anerkendelse af denne persons 

store indsats og samtidig en tak til alle frivillige. 

Herefter overlod Kim Høgh ordet til sekretariatschef Victoria Lindtner: 

- I år går prisen til historiker og mangeårig skribent til medlemsbladet Søren Kronholm. Prisen er en 

anerkendelse for Sørens engagement og store indsats. 

Journalist og redaktør Kirsten Marie Juel Jensen udtaler: ”Søren er meget professionel i sin tilgang til 

redaktionsarbejdet og tager sin rolle meget seriøst. Han møder altid op med engagement, gode idéer og 

skarpe øjne, så vi hele tiden kan gøre bladet bedre. Derudover skriver han fantastisk indlevende og 

underholdende og gerne med et personligt perspektiv på alt fra spøgelser og amerikanske biler 

til shelterbygning og de svenske skovsøer”. 

Jeg vil også gerne sige tak for at Søren bidrager så meget til medlemsbladet. Du er med til at løfte og udvikle 

bladet, både indholdsmæssigt og når det gælder layout. Du er nysgerrig på svenske forhold, og på vores 

fantastiske redaktionsmøder kommer du med gode ideer og indspark.  
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Vores frivillige har hver deres kompetencer, som gør i stand til at hjælpe lige netop der, hvor der er et behov, 

og det er en kæmpe styrke. Den fælles indsats rummer et stort potentiale for at skabe resultater for vores 

medlemmer, hvilket er af stor betydning for organisationens forankring. Tillykke til dig, Søren, og tusind tak 

for dit engagement. 

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL BERETNINGEN 

Birgitte Andersen: Hvad gør I for at lægge pres på myndighederne ifb. m. Covid-19? 

Kim Høgh (herefter KH): Det drejer sig om at finde en balance, hvem skriver man til, hvor hurtigt kan man 

forvente at få et svar, kan man overhovedet forvente svar? Der må man sige, det er jo lykkedes svenskerne at 

svare os, men det er ikke lykkedes danskerne, og det er meget kritisabelt. Og det, vi så gør, er, at vi skriver til 

ministeren, vi beder om møde med ministeren, og det er sådan, at enhver minister er underlagt krav om åben 

post, så pressen kan se det. Vi følger op hele tiden, vi finder venner derude, vi går i pressen, vi går i TV, og 

vi skriver ret præcist, hvad vi ikke synes er rimeligt 

Roar Skjold Nielsen: Hvorfor er der ikke flere tilmeldte? 

KH: Det har vi ikke nogen ide om, men vi er glade for, at vi er beslutningsdygtige. Der kan være mange 

årsager, som at det er weekend, det kan være teknik, men vi ved det ikke. 

”Svend Erik 63067”: Kan man få udsættelse med Skatteverket mht. momsregnskab? 

KH spørger revisor, som ikke er bekendt med, at det er forekommet. 

Michael Søgaard Larsen: Har I i forbindelse med foreningens håndtering af corona fået undersøgt om den 

svenske stat efter svensk lov er erstatningspligtig for at forhindre vores adgang til vore ejendomme? 

KH: Vi er ikke vidende om det, det er nok juridisk spidsfindigt – alle nationer gør det ud fra en 

nødretsbetragtning. Vi kan ikke vide, om det kommer endnu, men det kan jo godt være, at når der kommer 

en mere stabil, normal situation efter pandemien, kan det jo være at nogen – det kunne være os eller et 

individ – vil rejse nogle prøvesager.  

Flemming Vium: Hvad er formålet med samarbejdet med Copenhagen Wilderness, og hvad ligger bag 

ændringen af logoteksten fra ”Danskere med fritidshus i Sverige” til ”Når drømmen er Sverige”? 

 

Forventer bestyrelsen at nå de 2.000 gennem samarbejdet med Copenhagen Wilderness? Jeg undrer mig 

også over den nye tekst under logoet ”Når drømmen er Sverige”. Den kunne opfattes sådan, at bestyrelsen 

arbejder for at flere danskere skal købe hus i Sverige. Gør den det?" 

  
KH: Det er jo vigtigt for en bestyrelse at sætte sig mål for vækst, og vi ønsker at være så mange som muligt 

for at sikre, at vi taler med så stærk en stemme som muligt. Når vi tager Copenhagen Wilderness ind, så er 

det fordi, kvinden bag er ung, hun har sit eget hus i Sverige, og hun er influencer – det er jo en person, som 

kan få opbakning til sine ideer, og med stor opbakning kan man få stor indflydelse på sine målgrupper. Jeg 

tror, alle kender begrebet influencer, der er vigtige bl.a. i forhold til politik og i mange andre forhold. Vi ved, 

at influencerens målgruppe er yngre mennesker, og vi ønsker i høj grad at rekruttere yngre mennesker til at 

blive en del af Danske Torpare. Det er et supplement til de andre valg, vi har gjort - så vi regner ikke med 

2.000 nye medlemmer via Copenhagen Wilderness, men at det giver et plus, og at det kan betale sig. Vi 

vender tilbage til det og evaluerer på det, når det har kørt et stykke tid. 

”Når drømmen er Sverige”: Vi har ændret den linje under vores navn, fordi det ikke kun er ejere af 

fritidshuse, vi henvender os til. Vi har jo udvidet formålsparagraffen, så også hvis man har en grund eller en 

skov, så skal man være så velkommen., så den benævnelse var for snæver.  

”Svend Erik 63067”: Skal man betale renovation, når man ikke må besøge Sverige i nu 4 måneder? 
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KH: Nogen steder skal man, men hvis det er mere end seks måneder, kan man nogen steder forhandle om en 

dekort eller refusion. 

”Flemming”: Fornemmer I sprækker i lukningen, hvad er næste skridt? 

KH: Vi mærker ikke sprækker, som giver tro på, at der inden længe bliver åbnet. Vi har skrevet til EU og 

ønsket, at de tager emnet op: Er der tale om en diskriminering og hindring af den frie bevægelighed? Det er 

rigtig godt, de har taget det op, der er svarfrist i næste uge, så må vi se, om ”der kommer nogen sprækker”. 

Søren Abildgaard: Genforhandling med ForSea og forsikringsselskabet om tab af færgebilletter og skader, 

når vi har været forhindret i at komme til Sverige?  

KH: Vi går naturligvis ind i det generelt, men ForSea bruger et tab i den forløbne periode på en halv mia. 

som begrundelse for, at de ikke bare lige kan refundere. Omvendt siger de, at hvis man mener, der er en 

grund til det, så skal man selv henvende sig.  

Angående dækning af forsikringsskader er der ingen force majeure-forhold, uanset at der er lukket, er man 

forpligtet til at sørge for tilsyn af sit hus. Danske Torpare stiller sig til rådighed med vores naboordning, som 

man er velkommen til at benytte.  

”Emilia”: Hvordan er samarbejdet med Copenhagen Wilderness konstrueret? Hvad betaler vi? Hvorfor 

ønskes yngre målgruppe? Hvorfor gå efter de ca. 2.000, der ikke er medlemmer, i stedet for at fokusere 

arbejdet på de medlemmer, der er? Ca. 20 % af potentielle (danske husejere), der ikke er medlemmer, er vel 

ok? 

KH: Vi betaler 60.000 kr. for den indgåede aftale, som løber året ud. Yngre målgruppe – der er ikke nogen 

målgruppe, vi ikke ønsker os – men vi ønsker os, at Danske Torpare består, når du eller jeg ikke er her 

længere. Mere kontingentbetaling og større forening giver mulighed for indflydelse og aktiviteter. 

Torsten Møller Madsen: Er der nogen kommentarer til det stærkt voksende ønske om dobbelt 

statsborgerskab SE+DK? jf. dagbladet Politikens forside i dag, søndag? 

KH: Det har ikke været diskuteret i bestyrelsen, men det burde vel ikke være nødvendigt med de regler, vi 

har indtil nu. 

”Niklaus”: I myndighedshenvendelserne syntes jeg, at man savner nogle angivelser af de tab, som f.eks. 

frostskader kan have skabt. Har I forsøgt at rejse disse tabsmuligheder? Kunne man forestille sig, I bruger 

ressourcer på at indsamle sådanne tabskonsekvenser? 

KH: Det har vi ikke. Men det kunne man godt forestille sig, at vi efterspørger det hos medlemmerne, så vi 

kan skabe et overblik og støtte vores medlemmer i de efterfølgende sager. 

Jens Sørensen: Er det meningen, at foreningen fremover skal basere sit virke på "pop-smarte" tiltag? 

KH: Hvis der tænkes på influenceren, så er vi uenige i det. Vi opfatter det som en ny metode, en ny måde at 

tale til en målgruppe, som ikke er med i Danske Torpare. Så vi opfatter det ikke som popsmart, men som 

nødvendigt. 

Flemming Vium: Man kan bare have så mange andre drømme om Sverige. Turisme, job osv. Jeg har i mere 

end 20 år haft en længsel efter Sverige, og vi har holdt ferie i Sverige hver sommer. Men først for to år siden, 

da vi besluttede at forsøge at finde et hus at købe, var foreningen relevant for mig. Vi skal have fokus på det 

at købe og eje hus. 

KH: Ja, som talt ud af mit hjerte. Rigtigt. tak for det gode råd. 

Damian Arguimbau: Vil samordningsnummeret automatisk blive tildelt? 

KH: Nej, det vil det ikke, det er noget, man skal søge om. 
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Morten Jørgensen: Arbejder DT også i forhold til restriktioner, som de danske myndigheder har sat op for 

indrejse til DK (test og 10 dages karantæne)? 

KH: Ja, det gør vi. For os er det lige vigtigt, i og med at der opstår en vis skepsis på hver side af Sundet, der 

opstår en utilnærmelighed imellem os, der er nærmest vrede ind imellem på en af siderne eller på begge sider 

af Øresund, så det er meget vigtigt for os at påvirke beslutningstagerne på begge sider, det gør vi. 

Anonym spørger: Vil dobbelt statsborgerskab give muligheden for at komme ind i Sverige? 

KH: Man skal have haft bopæl i Sverige i fem år for at få dobbelt statsborgerskab, og der er en ren række 

teknikaliteter bl.a. skat, som skal være løst. 

Roar Skjold Nielsen (om influenceren): 60.000 er meget for en, der kunne gøre et frivilligt stykke arbejde. 

KH: Ingen frivillige honoreres. Det er heller ikke tilfældet her, det er en kommerciel aftale. 

Jens Sørensen: De 60.000 kunne være brugt på andet. 

KH: Det er ganske rigtigt, men det er bestyrelsens vurdering, at dette er vigtigt, vi er glade for tiltaget. Der er 

stor interesse blandt unge for Sverige, og der er en del generationsskifter i disse år, så det er en vigtig 

målgruppe. 

Anonym: Kan det tænkes at kommunemøderne fortsætter? Tak, fordi i arrangerede møder med kommunerne, 

vi var super tilfredse. Kan det tænkes, at det fortsætter? 

KH: Ja, det vil vi meget gerne fortsætte. 

”Jacob”: At udsende bladet er dyrt, en digital version kunne give besparelser, der unødvendiggør 

kontingentforhøjelsen. 

KH: Vi har været inde på det før. I medlemsundersøgelsen for tre år siden svarede 97 pct., at de gerne vil 

modtage bladet. Men det vil vi gerne genbesøge i en ny medlemsundersøgelse senere. Bestyrelsen skal drøfte 

hvornår. Så vi vil vende tilbage og spørge. 

”Rikke”: På de mere uofficielle medier diskuteres medlemskab af DT, og en del argumenterer, at de ikke får 

"nok ud af" medlemskabet, fx i form af økonomiske fordele osv. Er det noget, I har med i jeres overvejelser 

ift. hvervning? 

KH: Ja, og vi følger også med på den uofficielle Facebookside, og det er rigtig spændende at følge med i, og 

vi gør alt, hvad vi kan, på at fokusere på at gøre foreningen stærkere og også større. 

Birgitte Berg-Munch: Det kunne være en ide at reducere bladet fra seks til fire udgivelser årligt og gå op i 

sidetal. For ikke at få et tungere blad, kunne man gå ned i vægten på papiret. Der kan også spares 

trykomkostninger ved færre opstarter. 

KH: Gode spørgsmål, det tager vi op i vores strategisnak om bladets fremtid i den nye bestyrelse. 

Hermed sluttede debatten om beretningen, hvorefter dirigenten konkluderede, at beretningen var 

godkendt.  

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB 

Det udsendte regnskab blev forelagt af kasserer Anders Grand: 

Året har været præget af Covid – det var ikke til at forudse, og det gik langt ind i året, før man begyndte at se 

nogle trends, bl.a. færre annonceindtægter. På den anden side var der flere indmeldelser. Underskuddet er 

større end budgetteret, men det kunne bestemt være gået meget værre. 

På indtægtssiden vægter kontingent, annoncer, aktiviteter og webshop. Samtidig har flytningen af 

sekretariatet for små to år siden ført til besparelser. Vi har skruet på alt, på personalesiden, på bladsiden mv. 
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På indtægtssiden budgetterede vi med 3,2 millioner og ramte inden for 60.000 kr. Annoncesiden har været et 

stort problem, specielt ForSea, Øresundsbron og andre valgte at sige stop, så det er faktisk 231.000 kr. i 

reducerede indtægter på annoncer.   

Udgiftssiden er også reduceret, der er hentet besparelser på aktiviteter, administration og kørsel.  

Facit er et underskud på 161.890. 

Debat om regnskabet 

”Anita”: Foreningen har flere konti? Betaler man afgift for hver af dem? 

Anders Grand (herefter AG): Vi fordeler vores aktiver på flere banker for at sikre, at vi er dækket af EU's 

regler. Og nej, vi har ikke omkostninger. 

Helle Landgreen: Egenkapitalen er stor, hvorfor betyder det noget med en forventelig nedgang i et år med 

pandemi? 

AG: Vi skal huske, at den kontingentstigning, vi skal stemme om senere i dag, gælder for næste år og ikke 

for i år. Samtidig er vi nødt til at have en vis egenkapital, for størstedelen af indtægterne får vi som 

kontingent, og så lever vi af de penge hele året igennem. Der kan komme uforudsete udgifter eller 

indtægtsnedgange, som vi ikke har kunnet regne med. 

Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter foreningens eksterne revisor, Kasper Kjærsgaard, JS Revision, 

fortalte generalforsamlingen, at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger i årsregnskabet. 

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet. 

FORSLAG FRA BESTYRELSEN 

Vedtægtsændringer 

Der var tre større forandringer: 

• regnskabsårets omlægning til kalenderår 

• at ingen skal have vederlag for frivillig indsats 

• mulighed for afholdelse af en digital generalforsamling 

Ellers var størstedelen redaktionelle ændringer.  

 

Vedtægtsændringerne blev herefter gennemgået fire-fem paragraffer ad gangen, hvorefter der var 

afstemning. I henhold til de nugældende vedtægter, kræves der for beslutning om ændring for forslagets 

gennemførelse, at det nødvendige flertal består af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer og samtidig 

udgøre mindst 100 medlemmer. Der var langt over 100 stemmeberettigede medlemmer til hver afstemning.  
 

§§ 1-3 blev godkendt med 90-91 % ja-stemmer. § 4 med 81 % ja-stemmer. 

§§ 5-6 blev godkendt med 90 % ja-stemmer og §§ 7-9 med 89 % ja-stemmer. 

§ 10 blev godkendt med 81 % ja-stemmer, §§ 11-13 blev godkendt med 87 % ja-stemmer, og  

§ 14 blev godkendt med 84 % ja-stemmer.  

§ 15 blev godkendt med 89 % ja-stemmer, § 16 blev godkendt med 90 % ja-stemmer, og § 17 blev godkendt 

med 91 % ja-stemmer.  

Forslag om forhøjelse af kontingentet fra 2022. 

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

 

Forslaget blev fremlagt og begrundet af kasserer Anders Grand, som understregede, at en kontingentstigning 

først gælder budgettet for næste år. Bestyrelsen ser positivt på fremtiden for Danske Torpare, men fortsat 
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udvikling, hvervning af flere medlemmer og betydning som interesseorganisation kræver et økonomisk 

fundament. Besparelser er foretaget med flytning til billigere lokaler, som har sænket huslejen med 20 pct., 

afskaffelse af bestyrelseshonorar, hvilket har sparet 200.000 kr., og der betales kun minimal takst for kørsel.  

Seneste kontingentstigning var i 2016 og før det i 2013. Bestyrelsen har arbejdet med flere scenarier for en 

stigning, fra 50 kr. til 120, og det er holdt sammen med en fremskrivning af budgetter frem til 2025, det har 

ført til en tro på, at 95 kr. i stigning er det rette beløb. 

 

En fortsat udvikling af foreningen kræver flere medlemmer, en nødvendig fortsættelse af det politiske 

arbejde, som er mere aktuelt end nogensinde, ligeså. Foreningen vil også gerne fortsætte samarbejdet og 

møderne med svenske kommuner, og man vil gerne have flere medlemsmøder ude i landet. At skaffe 

medlemsfordele og give teknisk og juridisk rådgivning koster også, selv om rådgiverne er frivillige. Der 

kommer rigtig mange henvendelser og spørgsmål hen over året, det kræver medarbejdere at svare, og man 

skal fortsætte arbejdet med at udbrede kendskabet til Danske Torpare. 

Herefter åbnede Anders Grand (AG) for spørgsmål og kommentarer. 

Jannie Dyring: - Afskaf influenceren, det er mange penge, 60.000. 

AG: Det er i indeværende år, de penge er afsat, det er et forsøg, lad os nu se, om det virker.  

Jannie Dyring: - Faldet i indtægter pga. rejserestriktioner må forventes at ændre sig - så det umiddelbare 

underskud bør kunne dækkes af egenkapitalen. 

AG: Ja, men historisk har vi altså haft underskud, det er blevet større end budgetteret i år, det kan vi kun 

dække ved enten at finde yderligere besparelser eller hæve kontingentet. 

Jannie Dyring: - Kontingent bør dække fælles interesser, herunder fx indrejserestriktioner, 

samordningsnummer, økonomi og skat m.v. - hvorimod særinteresser bør dækkes individuelt, herunder fx 

deltagelse i kurser. 

AG: Det gør vi også, vi tager allerede penge for de fleste kurser, det har vi gjort længe. Vi har dog kurser, 

hvor der er tale om helt grundlæggende emner for foreningen, dem tager vi ikke penge for, det er 

bestyrelsens beslutning.  

Birgitte Berg-Munch: - Voldsomt prishop, kan man ikke løbende prisregulere med et mindre beløb årligt? 

AG: Ulempen er, at det er vedtægtsbaseret, når vi gør det på en gang nu, så behøver vi ikke stemme om det 

år for år. Vi har også brug for i bestyrelsen at kunne planlægge flere år frem i forhold til visionerne for 

foreningen og vide, at vi har det økonomiske råderum til det fremadrettet. 

Roar Skjold Nielsen: - Hvad er forventningen til delvis momsfritagelse? 

AG: Det er ikke til at vide, nu er der basis for det i vedtægterne, men vi skal nok en tur i Landsskatteretten 

igen for at slippe for det. Rent ideelt så vil vi om et par år stå i en situation, hvor vi er delvis fritaget for 

moms, så kan vi nedsætte kontingentet, det ville være fantastisk.  

”Rikke”: - Er der søgt alle muligheder inden for støtte til fx regionale samarbejdsorganisationer m.m. i 

EU/Norden osv.? 

AG: Ja. Det er faktisk lykkedes sekretariatet at få 25.000 svenske kr. fra Kulturfonden, de er så øremærkede 

til et specifikt forbrug, men ja, vi har faktisk brugt ganske meget tid og energi i det forgange år på at se, om 

vi kunne søge på forskellige fonde. Her kalder vi også på de frivillige, hvis nogen har viden om muligheder, 

så henvend jer endelig. 

Anonym: - Omlæg det fysiske medlemsblad til digitalt format. 

AG: Ja, det var også oppe tidligere, det er noget vi altid kigger på. Men som formanden nævnte, så viste den 

tidligere medlemsundersøgelse, at de fleste foretrak det fysiske blad. Men det undersøges igen. 
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”Jacob”: - Overvejet hvad forhøjelsen vil medføre af medlemsflugt? 

AG: Ja, vi kan jo se, hvad der skete, da vi gjorde det sidst i 2013 og i 2016, så ud fra det har vi regnet det ind 

i vores budget for de næste fem år. 

Lars Lykke Jensen: - Kan man lave et pensionistkontingent? 

AG: Det har været diskuteret flere gange i bestyrelsen, om differentieret kontingent var muligt, problemet er, 

at omkostningerne for os er de samme, det ændrer ikke noget, om et medlem er det ene eller det andet. Det 

kunne føre til et dyrere kontingent for andre. 

Ole Due Schwencke:- Kunne man lave en ekstraordinær indbetaling for 2021? 

AG: Det har vi diskuteret flere gange, det er selvfølgelig muligt, men det ville kræve ekstra opkrævninger, 

og da der desværre er mange medlemmer, som ikke bruger PBS, ville det også være omkostningstungt. Igen 

kan jeg kun opfordre til, at alle tilmelder sig PBS, det ville gøre vores liv meget lettere. 

Herefter åbnes der for afstemning om kontingentforhøjelsen. Det tager nogle minutter, hvorefter dirigenten 

meddeler, at kontingentstigningen er vedtaget. 151 har stemt for, 33 har stemt imod og 6 stemmer er blanke.  

Udnævnelse af æresmedlem. 

Sekretariatschef Victoria Lindtner: 

”Bestyrelsen har indstillet Bjørn Donnis som æresmedlem. Kære Bjørn, Du har været og er en af de bærende 

kræfter i Danske Torpare, og sammen med dine øvrige rådgiverkolleger har du ydet en kæmpeindsats til 

gavn for medlemmerne. Det begyndte med vand og afløb, noget som har fyldt meget de seneste år, og så er 

vi jo endt med el, telefoni og it. Vidensbanken på hjemmesiden er dit hjertebarn, som du har lagt utrolig 

meget arbejde i, og selv om du går ud af bestyrelsen, er vi meget glade for, at du fortsætter i 

medlemsrådgivningen og som ansvarlig for den tekniske rådgivning. Jeg vil også gerne takke dig for et 

utrolig godt samarbejde, din faglighed og din hjælpsomhed. Du er særdeles vellidt blandt medlemmerne. Så 

tillykke med dit æresmedlemsskab.” 

BUDGET 

Kasserer Anders Grand fremlagde forslag til budget for 2021.  

Kontingentindtægterne nedjusteres en smule, annonceindtægterne forventes væsentligt lavere pga. Covid-19 

og det samme med aktivitetsindtægterne. Sekretariatet har forhandlet sig til endnu lavere lokaleomkostninger 

end i den oprindelige kontrakt. Der er afsat kr. 98.000 til hvervning af medlemmer. Der budgetteres med et 

underskud på 360.000, altså væsentligt større end sidste år.  

Fra debatten om budgettet: 

Søren Nielsen: - Hvor mange nye medlemmer regner man med at kunne hverve for 100.000 kr.? 

AG: Et godt spørgsmål, og som formanden nævnte, har vi fokus på de ca. 2.000, som har huse i Sverige, og 

som ikke er medlemmer. Vi har budgetteret med at vokse med ca. 300 medlemmer.  

 

Christian Maegaard: - Hvorfor en stigning i lønomkostninger? 

 

KH: Vi har lagt en mulighed ind for at kunne agere på nogle af de opgaver, vi ser foran os. Det går bl.a. i 

retning af kulturprojekter over Sundet for at få bedre samarbejder mellem institutioner i Danmark og i 

Sverige.  

 

Morten Jørgensen: - Hvor meget forbedrer kontingentforhøjelsen resultatet? 

 

AG: Det er først fra næste år, det nye kontingent får effekt.  
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Torben Buch: - Hvad er ”øvrige indtægter?” 

 

AG: Det er for eksempel provision fra ForSea på færgekort, det er den helt store post, som har været meget 

lille her under Covid. 

 

Winnie Andersen: - Hvorfor stiger vareforbruget? 

 

AG: Det er for eksempel webshop. Det går rigtig godt med salg også til ikke-medlemmer. Der skal købes 

varer ind, de sælges med fortjeneste. 

 

Jørgen Løkke. - Hvor indgår tallet for medlemshvervning i budgettet? 

 

AG: Det står under projekter. 

 

Herefter blev budgettet godkendt uden bemærkninger.  

 

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

 

Kim Høgh var kandidat til formandsposten før generalforsamlingen, og ingen andre valgte at stille op under 

generalforsamlingen. Kim Høgh blev genvalgt med 1xx stemmer. 

 

Herefter skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og et medlem for et år. 

 

Ti var opstillede: Karin Svensson, Lisbeth Bekker, Helle Ahlenius Pallesen, Jette Engelbreth, Torben Bæk-

Sørensen, Jan Huus Vestergaard, Niels Ter-Borch, Svend Hørup, Ole Kai Andersen og Niklaus Bendix 

Sonne. 

 

Efter kampvalgene var afgjort, ser bestyrelsen således ud:  

 

Kim Høgh (formand), Lisbeth Bekker, Helle Ahlenius Pallesen, Torben Bæk-Sørensen og Jan Huus 

Vestergaard – sidstnævnte valgt for et år. 

 

Suppleanter: Karin Svensson, Svend Hørup, Niklaus Bendix Sonne, Niels Ter-Borch og Ole Kai Andersen 

blev valgt. 

 

Ekstern revisor Kasper Kjærsgaard blev genvalgt, og Henrik Græsdal blev valgt som intern revisor. Begge 

uden modkandidater. 

 

EVENTUELT 

 

Kim Høgh rundede af og konstaterede, at der har været nogle tekniske udfordringer undervejs, men det har 

fungeret for langt størsteparten.  

 

Kim Høgh takkede afgåede, gen- og nyopstillede bestyrelsesmedlemmer og dirigenten samt sekretariatets 

medarbejdere.  

 

”Tak også til suppleanterne – vi vil i bestyrelsen tage stilling til jeres inddragelse fremadrettet.  

 

Tak også til vores advokat, Lars Holm-Rasmussen, som Danske Torpare har haft et langt samarbejde med 

gennem tiderne. Han har hjulpet med vedtægter og en lang række rådgivningsopgaver og på vores webinarer.  

 

En stor tak til alle medlemmer, som koblede på lidt i 13 og som holdt fast, og som har afgivet jeres stemmer 

og sikret, at vi nu har en meget arbejdsdygtig bestyrelse.”  
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Efter generalforsamlingens afholdelse, blev det opdaget, at der var to medlemmer fra samme husstand, som 

blev valt som suppleanter, hvorefter den suppleant, som havde flest stemmer, rykkede op.  

 

 

 

 


