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Referat fra Danske Torpares ordinære  

generalforsamling lørdag den 9. marts 2019 

 _______________________________________________________________________________ 
 

VELKOMST  

Konstitueret formand Kim Høgh byder kl. 12.30 velkommen til Danske Torpares ordinære 

generalforsamlingen 2019 på Mørkhøj Skole.  

180 stemmeberettigede er mødt op, og det samlede deltagerantal ligger omkring 350.   

 

VALG AF DIRIGENT  

 

Bestyrelsen foreslår advokat Lars Holm Rasmussen som dirigent, og generalforsamlingen 

godkender forslaget. Dirigenten konstaterer, at korrekt og rettidig indkaldelse er sket via 

medlemsblad og hjemmeside, og derfor kan generalforsamlingen anses for lovlig varslet. 

VALG AF REFERENT  

 

Bestyrelsen foreslår journalist Mads Volquartz som referent, og forslaget bliver godkendt af 

forsamlingen.  

 

ÅRETS FRIVILLIGE BLIVER HÆDRET 

Kim Høgh uddeler prisen til ”Årets Frivillige”:  

”Prisen går til Marianne Zent for hendes store indsats, som på mange måder minder om de 

opgaver en almindelig ansat ville have, fordi hendes opgaver inden for udmeldinger, rykkere 

mm.,” forklarer den konstituerede formand. Med hæderen følger en buket blomster og en 

gavekurv samt en stor klapsalve fra over 300 torpare. 

Generalforsamlingen afbrydes nu for at give plads for den særligt inviterede gæstetaler, 

politikeren Bertil Haarder. 

BERTEL HAARDERs tale: 

Bertel Haarder taler om arbejdet i Grænsehindringsrådet og Nordisk Råd.  

Sætningen “En stor del af de ting, vi politikere foretager os, er at rette op på de problemer, vi selv 

har skabt,” får særligt stort bifald. 

Bertel Haarder nævner forskellige eksempler på, hvordan hindringer i Norden gør livet vanskeligt. 

Det er f.eks. ikke muligt som dansker at få lærlingeplads i Sverige.  
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Bertel Haarder anser listen af problemer tilsendt af Danske Torpare for sin ”bibel”, og han vil ikke 

helme, før problemerne er forsøgt løst. Han forklarer i sin tale, at han vil fokusere på IT og ID.  

”Alt det bøvl, I har, er I desværre ikke ene om. Hvis der kommer flere skrivelser fra jer, tager jeg 

gerne imod dem. Norden skal være verdens mest integrerede region. Derfor skal Norden ikke vente 

på EU. Og hvis vi finder en nordisk løsning, er der en god chance for, at det bliver en europæisk 

løsning,” siger Bertel Haarder. 

”Hvis de nordiske lande slår sig sammen, er vi ikke små. Verdens største handelsflåde og et BNP i 

nærheden af Ruslands. Vi samarbejder forsvarsmæssigt. De nordiske lande skulle bruge mere tid 

på hinanden. Det kan ikke passe, at man i verdens mest integrerede region, skal trækkes med de 

problemer, som medlemmer af Danske Torpare må leve med,” lyder det fra talerstolen. 

Bertel Haarder er blevet bedt om at foreslå en sang, og han har valgt Folkemødevisen – skrevet af 

ham selv. Bertel Haarder synger for. 

Efter sangen takker Kim Høgh for Bertel Haarders indslag. 

Generalforsamlingen genoptages.  

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING  

Ændring i bestyrelsen i december 2018 

Konstitueret formand Kim Høgh fortæller i sin beretning om den splittelse i bestyrelsen, som 

gjorde, at tidligere formand Bjørn Nielsen og tidligere kasserer Bent Hansen trak sig fra 

bestyrelsen i midten af december 2018:  

”Som I ved, har der været et skift i bestyrelsen, hvor den tidligere formand Bjørn Nielsen og den 

tidligere kasserer Bent Hansen valgte at forlade bestyrelsen. 

Der har i længere tid været uenighed i bestyrelsen om, hvordan foreningen drives og udvikles. I 

konsekvens heraf, besluttede begge at forlade foreningens bestyrelse.  

Det var konkret samarbejdsformen, der var problematisk, og som skabte det ikke-hensigtsmæssige 

bestyrelsesarbejde: Uenighed om for meget; økonomi, aktiviteter, honorarer osv. Og 

samarbejdsvanskelighederne har været der gennem længere tid. Både Bjørn og Bent er stadig 

frivillige dels som underviser og dels som tovholder i Skovgruppen. De har lagt et stort arbejde i 

foreningen, og det har vi takket dem for.” 

På vej mod en stabil økonomi 

Konstitueret formand Kim Høgh:  

”Det er magtpåliggende for den nye bestyrelse, at vi får etableret en sund og stabil økonomi, jf. 

underskuddet i 2018. Vi har blandt andet besluttet at flytte og spare knap 700.000 kr. på huslejen 

over de kommende 5 år. Flere, inkl. jeg selv har takket nej til at modtage honorar for indsatsen i 

bestyrelsen; vi opfatter vores indsats som en frivillig indsats, på linje med den indsats mange 

andre frivillige yder, ulønnet. Faktisk ønsker vi, at alle frivillige i Danske Torpare har nøjagtig de 

samme vilkår for at yde den frivillige indsats, der skal til for at drive og udvikle vores forening.   
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Vi ser vi fremad. Der er en stor vilje, entusiasme og begejstring for at trække i arbejdstøjet, vi vil 

skal skabe de bedste mulige forudsætninger for foreningens udvikling.  

Bestyrelsen har sammen med sekretariatet brugt tid på at omlægge vores økonomiske 

dispositioner. Selv om vi kommer ud med et relativt stort underskud, er vi meget 

fortrøstningsfulde. Jeg kommer tilbage til dette lidt senere, og vi vil arbejde på, at alle medlemmer 

får gavn og glæde af foreningens centrale kerneydelser, som blandt andet omfatter juridisk og 

teknisk rådgivning.   

Det er vigtigt, at vi definerer og løfter foreningens opgaver i fællesskab.  Det kommer ikke af sig 
selv. Bestyrelse og sekretariat trækker godt, men det slår ikke til. Vi skal øge frivilligheden, bl.a. for 
at drive vores aktiviteter, derfor er det vigtigt, at så mange som muligt gi’r en hånd med. 

Vi er ved at etablere en klar rollefordeling mellem bestyrelse og sekretariat, en sammenhængende 
kommunikation, og øge medlemsinvolvering. Bliver vi flere om arbejdet, får flere lyst til at løse 
opgaver og deltage i arrangementer, så får vi et større medejerskab i Danske Torpare. Og det 
binder os sammen.” 

 
Bestyrelsen 
Konstitueret formand Kim Høgh: 
”Vi har i bestyrelsen en række forskellige kompetencer. Anders som næstformand, kasserer og IT-
ansvarlig, Claus, som ansvarlig for foreningens aktiviteter, Bjørn som ansvarlig for den tekniske 
rådgivning, Lisbeth med ansvar for kommunikation og frivillighed. Jeg har ledelses- og 
foreningsmæssigt stor erfaring fra en række job- og aktivitetssammenhænge, som kan være 
nyttige at tage afsæt i.” 
 

Sekretariatet 
Konstitueret formand Kim Høgh: 
”Her har vi sekretariatets medarbejdere. Med vigtige opgaver som hvervning af nye og 
fastholdelse af eksisterende medlemmer, har vi valgt at have 2 kommunikationsmedarbejdere + 
redaktøren af Torpare-bladet. I øvrige skal I vide at Mads, som også er referent i dag, og hans 
familie, har besluttet sig til at flytte hjem til Jylland. Ny redaktør fra den 15. april er Kirsten-Marie 
Juel Jensen, som i forvejen sidder med i Bladudvalget som frivillig skribent.  
Vi har et stærkt samarbejde båret af tillid med sekretariatet, som vi ofte er i dialog med. Jeg vil 
gerne takke jer alle sammen for jeres store indsats, en tak som også gælder vores frivillige i 
administrationen, som uge efter uge tager fat, og hjælper til.” 

Rådgivningen 
Konstitueret formand Kim Høgh: 
”En af de centrale kerneydelser i Danske Torpare, er vores rådgivning. Antallet af henvendelser er 
øget ca. 20 %, og de kommer typisk til Bjørn Donnis, som er ansvarlig for den tekniske rådgivning. 
Derudover har vi en ingeniør mere, en arkitekt og en konservator, som hjælper medlemmerne i 
tekniske spørgsmål.  Den tekniske rådgivning er præget af den skærpede lovgivning omkring afløb, 
hvilket også har medført flere kurser i vand- og afløb. I den juridiske rådgivning har der dels været 
en stigning i antallet af skattespørgsmål og dels vedr. generationsskifte. Generelt er der flere 
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medlemmer, som henvender sig i byggesager, køb og salg af hus og sager med myndigheder, fordi 
der er en sproglig barriere. Foreningens advokat Lars Holm Rasmussen, dagens dirigent, og 
foreningens sekretariatschef, som også er jurist, varetager den juridiske rådgivning.” 

Interessevaretagelsen 
Konstitueret formand Kim Høgh: 
”Vores interessevaretagelse sker i et større og udvidet samarbejde med både svenske og danske 
organisationer. Det medfører øget synlighed, og at vi er med til at sætte en dagsorden. Vi 
samarbejder med den svenske og danske ambassade, svenske kommuner, Øresunddirekt, Greater 
Copenhagen og Nordisk Råd. Danske Torpare deltog på Københavns Kulturnat i efteråret, hvor vi 
havde en stand sammen med Markaryd Kommune.  

Samordningsnummeret: Vi stolede på, at det ville være løst inden sommerferien. Det var det, vi fik 
oplyst. Skatteverket fik herefter frist til ultimo december, hvor de skulle komme med en 
redegørelse for samordningsnummeret. Danske Torpare er i dialog med de svenske myndigheder 
herom, og på det politiske niveau er minister Eva Kjær Hansen involveret og presser på. Desuden 
har vi netop hørt Bertel Harder, som arbejder for sagen i Grænsehindringsrådet. Det giver en 
masse problemer for både danske, tyske og norske fritidshusejere, men vi er fortrøstningsfulde og 
forventer resultater. Senest har vi kontaktet den nye svenske minister på området, Ann Linde, og 
afventer svar.” 

Aktiviteter 
Konstitueret formand Kim Høgh: 
”Der har været stor interesse for forskellige aktiviteter, og vi har fået flere frivillige i 
Aktivitetsudvalget med henblik på at udvikle idéer til nye aktiviteter og afholde disse.  Vi har 
blandt andet haft nogle nye dagsaktiviteter både i Sverige og i Danmark – herunder rundvisning på 
Nordisk Film og rundvisning på Ikea. Det har været stor interesse for dette. Bjørn Donnis’ kurser 
om vand- og afløb, generationsskiftekurser, og nu både Skatteverkets og Skats besøg på 
sekretariatet vil tiltrække mange medlemmer. Nye aktiviteter tæller blandt andet et kursus i 
spinderi og vandreture i Sverige. Vores svampeture fortsætter til efteråret. Med den nye 
hjemmeside bliver det nemmere at få et overblik over månedens aktiviteter. Hvis I har nogle idéer 
til aktiviteter, så kan I altid henvende jer til Claus, som er formand for Aktivitetsudvalget.” 

Kommunikation 
Konstitueret formand Kim Høgh: 
”De platforme vi arbejder med, er den kommende hjemmeside, nyhedsbrevet, Facebook og ikke 
mindst bladet TORPARE. Vi vil i fremtiden arbejde for at skabe større sammenhæng mellem disse 
platforme.  Et par ord om dem: 

Den nye hjemmeside vil kunne tilgås fra mobile- og tabletenheder. Den nye hjemmeside skal dels 
tiltrække nye medlemmer og få flere medlemmer til at bruge den med henblik på at søge relevant 
information om det at have et hus i Sverige. Den er mere simpel og overskuelig at tilgå. Den vil 
også spare en del personaleressourcer og forhåbentlig give flere annonceindtægter. Den vil styrke 
foreningens online tilstedeværelse og udtryk.  
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Medlemsbladet er en vigtig del af medlemskabet ifølge vores medlemsundersøgelse. Bladet skal 
inspirere og begejstre og gøre vores medlemmer klogere på det at have et hus i Sverige.  

Nyhedsbrevet udkommer til 1-2 gange månedligt til ca. 9000 læsere, og medfører mange klik på 
hjemmesiden. Nyhedsbrevet skal understøtte det, der sker i foreningen og medlemsrelevant 
information, som formidles på denne kommunikationskanal. Det er en blanding af nyheder af 
svenske forhold, tips, arrangementer og rådgivning.  

Facebook er en vigtig kanal når vi skal hverve medlemmer, da vi når ud til mange, som stadig ikke 
er medlemmer af foreningen. Vi skal her vise vores kernefortælling, som kogt ned til en maggi-
terning jo er ”er at varetage danskernes interesser i Sverige, formidle viden og give gode 
oplevelser”. På foreningens Facebook-side finder man opslag om foreningens arbejde, og 
Facebook er også med til at understøtte den information, som udkommer i nyhedsbrevet og på 
hjemmesiden.” 

Kommentarer og spørgsmål til bestyrelsens årsberetning 
Dirigenten indbyder de tilstedeværende til at stille spørgsmål eller rette kommentarer til 
bestyrelsens årsberetning. Fremgangsmåden er, at der stilles en række spørgsmål, før konstitueret 
formand Kim Høgh svarer. 

Ulf Hansen: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen, når vi ikke skal tage til Rosenkæret? Det må I jo vide 
allerede nu. I har jo nok sagt den gamle aftale op. Så hvor flytter vi hen? Til Ballerup? 

Jens Mathiesen: Jeg undrer mig lidt over, at I går så meget op i det der samordningsnummer. Jeg 
har haft både Swedbank, og nu har jeg SEB, jeg har haft bil. Der er næsten ingen grænser for, hvad 
jeg har haft af bankforbindelser. Men jeg har aldrig haft nogen problemer med at bruge en bank 
eller få kort til dem. De laver bare et falsk personnummer. Det er det, der gør det så nemt. Jeg har 
stadig det samme falske personnummer, som jeg fik for 15 år siden i SEB i Örkelljunga. Og det 
virker. Jeg har skattenummeret, og det virker også, og jeg har haft et bilnummer. Det får man 
udleveret, og det er ikke noget problem. Jeg kan ikke rigtig se, at netop den sag med det her 
personnummer er et særligt problem i Sverige. Tak. 

Gitte Kirkeby: Tusind tak for en spænende beretning. Jeg synes, det er et dejligt, frisk pust, I lægger 
op til nu. Og godt med inddragelse af medlemmerne. Det kan jo være svært og en uforudsigelig 
størrelse at arbejde med, hvad behovene er, og hvordan man får flere medlemmer med. Jeg tror, 
det er godt at tænke generationsskifte mere systematisk ind. Danskere er også vant til at få alt 
muligt ned fra himlen, så jeg vil anbefale, at man gør det meget tydeligt og konkret, hvad der 
foregår politisk. Der er mange, der siger, at det er fedt at være medlem pga. af de rabatter, man 
kan få. Og det er meget konkret, og vi går alle sammen op i penge. Men det med det nordiske 
samarbejde – det synes jeg, falder fint i tråd med, at Bertel Haarder har været her i dag, for der er 
mange danskere, der ikke er klar over, hvor vigtigt det nordiske samarbejde er. Det er et super 
vigtigt arbejde, og det har I hele tiden gjort, så hatten af for det. Tak for det. 

Niels Vilhelmsen: Vi har et underskud i regnskabet. Det ville hjælpe at slippe for momsen. 
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Jens Mathisen: Jeg har kæmpet for den momsfritagelse for mange år siden. Skattevæsenet er gode 
til at bide sig fast, så hvis man først er begyndt at betale moms, så er det svært at slippe. Jeg tror, 
problemet er, at sagen ikke er blevet kørt fra start.  

Desuden bliver der ytret kritik fra Bjørn Hansen af, at Bertel Haarder er indbudt som taler på 
Danske Torpares generalforsamling. Talen virkede som en valgtale, bliver der sagt. 

Svar fra Kim Høgh: Tak for rosen, Gitte. Til Ulf – vi flytter til Industriparken 4 i Ballerup. Og til Jens, 
der er sket meget siden. Der er blevet strammet op fra bankerne. Og netop det, at du havde en bil, 
gør, at du har fået et samordningsnummer.  
Der er ingen grund til at sige, at det vil vi ikke (betale moms). Jeg kommer fra en anden forening, 
hvor der er nogle ting, som kan momses og andre der ikke kan. Men jeg vil meget gerne bidrage til 
en ny undersøgelse.  
I forhold til det politiske, så har vi valgt at invitere Bertel Haarder, fordi han er den i Folketinget, 
der ved mest om nordiske forhold.  

Svend Erik Petersen: Kan man arbejde på nogle rabatter på de to ”bizzer” - altså på broen og 
færgen. Jeg er ikke vild med at have et klippekort til over 3000 kr.  

Kim Høgh: Vi er i dialog, og vi vil utrolig gerne. 

Pia Cederval Andersen: Kunne man i foreningen arbejde på, at man kunne have en trailer gratis 
med hele året? Der er ikke et øje på færgen efter kl. 22.00. 

Kim Høgh: Rent faktisk har vi senest haft en debat med broen, om vi kunne få en trailerordning, 
men lige nu ser de ikke tilstrækkelig forretningsmæssigt potentiale. Og vi fortsætter også vores 
gode dialogen med færgen, for selvfølgelig skal vi have en bedre ordning.  

Dirigent Lars Holm Rasmussen: Tak for det. Jeg vil gøre klar til afslutningen af dette punkt. Skulle 
der være enkelte, er chancen der nu for at kommentere beretningen. Jeg ser ingen. Vi har den 
tradition, at vi forholder os til bestyrelsens beretning, vi stemmer om den. Vi bruger ikke vores 
kulørte stemmekort, men jeg vil godt bede dem, der kan godkende beretningen om at markere 
med håndsoprækning. Og bagefter kan dem, der ikke kan godkende den, få lejlighed til at markere. 

Beretningen bliver godkendt. Ingen markerer, at de ikke kan godkende den, og ingen markerer, at 
de hverken stemmer for eller imod godkendelse af beretningen. 
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6. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB 

Kasserer og næstformand i Danske Torpare, Anders Grand: 
”Vi kom ud af sidste års regnskab med et uacceptabelt resultat. Vi havde forventet et overskud på 
ca. 160.000 kr. og kom faktisk ud med et underskud på godt og vel en halv million.  

De knapper vi som foreningen kan dreje på indtægtsmæssigt, er primært størrelsen kontingent og 
annoncer. Vores annoncører er ikke helt så villige som før i tiden til at smide penge i bladet. De vil 
hellere over og gøre det online. Det er også en af de grunde til, at vi investerer i en ny 
hjemmeside. Men specifikt på indtægtssiden har vi et problem med faldende medlemstal, og det 
er svært at dække ind. 

På udgiftssiden er der blandt andet personale, lokaler og bladet. Den primære grund til at vi 
flytter, er at vi sparer penge. 

Bladet har vi diskuteret i mange år, om vi kunne gøre noget i forhold til portoudgifter, 
trykningsomkostninger - evt. i udlandet - og ikke at jeg skal foregribe eventuelle spørgsmål, men 
det har vi været rundt om flere gange. Ligesom med momsen. Men vi kigger naturligvis altid på, 
om vi kan få det trykt billigere og leveret billigere.”  

Underskud i sidste regnskabsår 

Kasserer og næstformand Anders Grand: 

”Underskuddet skyldes en kombination af faldende medlemstal, en ny hjemmeside og større 
portoomkostninger. Der var budgetteret med 140.000 kr. for meget i kontingentindtægter, 
portoomkostninger er steget med 131.150 kr. Investering i ny hjemmeside har kostet 260.000 kr. 

Sidste år på generalforsamlingen foreslog vi at investere i en ny hjemmeside. Dengang troede vi, vi 
kunne tage pengene fra vores likvide beholdning, men de skulle tages fra driften, fandt vi bagefter 
ud af. Det er i sidste ende den samme kasse, men det ser grimt ud i årsregnskabet.”  

Kursregulering 

Kasserer og næstformand Anders Grand: 

”En stor del af vores kontante beholdning har vi stående i investeringsbeviser, og ser vi på de 
seneste fem år, har vi altid tjent på dem. Men kursen og aktiemarkedet var altså lidt anderledes 
sidste år, så vi tabte 33.000 kr. på investeringsbeviserne, hvor der var budgetteret med et 
overskud på 40.000. Det betyder også, at vi i fremtiden ikke længere vil budgettere med et 
overskud på investeringsbeviserne.” 
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Hvervning af nye medlemmer 

Kasserer og næstformand Anders Grand: 

”Hen over efteråret har vi sat en hvervekampagne i gang, som allerede virker overordentlig 
positiv. Jeg kan ikke tallene i hovedet, men i perioden november, december og januar, hvor vi 
normalt ikke har den store tilgang, har vi faktisk fået mange nye. Så det er en god investering, vi 
har foretaget. Der er afsat 100.000 til hvervning.” 

Spørgsmål og kommentarer til årsregnskabet 

Jens Mathiesen: Har I udnyttet alle muligheder valutamæssigt overfor Sverige? Har I udnyttet, at 

man ikke bruger PostNord? Når man får post i masseudsendelser, kan man sende dem fra alle 

mulige europæiske destinationer.  

Anders Grand: Vi bliver ved med at se, om vi kan spare på porto og tryk, men fordi vores oplag er 

så småt, kan det indtil videre ikke betale sig at få det trykt i udlandet eksempelvis. Men det er en 

fast del af vores omkostningsøvelse, hvor vi ser, om vi kan spare præcis på det punkt.  

Anne Nielsen: Jeg spørger vedrørende porto. Var det ikke en idé, at vi selv kunne vælge, om vi bare 

ville læse bladet på hjemmesiden? Så kunne man da spare på portoen. 

Anders Grand: Ja, men det handler om volumen. Så hvis vi havde et større oplag, så ville det give 

mening. Men vi har eksempelvis regnet på, hvor meget vi ville spare ved at gå et blad ned (fra 6 til 

5). Men det vil rent faktisk være 10.000 dyrere, fordi der er en masse faste omkostninger.  

Ulf Hansen: Kunne man ikke få bladet sendt ud fra Sverige? Så er der da i hvert fald 30 procent at 

spare på valutaen.  

Anders Grand: Med vores oplag vil der ikke være penge at spare. Ikke på nuværende tidspunkt. 

Troels Frøling: Kunne man ikke gøre som i andre forening og beslutte, at bladet fremover kun kan 

læses på nettet? [nej-råb fra salen.] Eller eventuelt reducere det antal blade, der bliver trykt om 

året.   

Anders Grand: Uden at foretage en håndsoprækning, fornemmer jeg ikke, at der er stemning for at 

stoppe med at trykke bladet. Det ligger ikke den nuværende bestyrelse i tankerne at skære ned på 

antallet af blade eller helt at stoppe med at trykke det.  

Der bliver desuden spurgt, om man har undersøgt levering af bladet med eksempelvis 

Bladkompagniet, hvortil Anders Grand svarer, at det faktisk netop er Bladkompagniet, foreningen 

lige er gået over til at bruge som distributør.  

Dirigent Lars Holm Rasmussen: Hvis der ikke er andre spørgsmål, vil jeg nu bede forsamlingen om 

at tage stilling til, om man kan godkende regnskabet. Er der flere spørgsmål?  

Generalforsamlingen har godkendt årsregnskabet. Ingen tilkendegiver, at regnskabet ikke kunne 

godkendes. 
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Herefter afholder generalforsamlingen pause. 

 

BUDGETFORSLAG FOR 2018/19 

Anders Grand fremlægger et forslag for budgettet for indeværende år, hvor der bliver lagt op til et 

underskud på 90.000 kr. Den store besparelse ved at flytte til Ballerup træder først rigtig i kraft i 

næste regnskabsår, fordi der er forskellige engangsudgifter forbundet med selve flytningen.  

Kommentarer til budgetforslaget 

Per Pedersen: Jeg har intet grundlag, men nu har vi haft Bertel Haarder til stede, som har sagt hvor 

vigtige vi er i nordisk sammenhæng. Tænk hvis Nordisk Råd har nogle fonde, vi kunne søge? 

Anders Grand: Ja, det har de faktisk. Og det er også noget, vi kigger på. Det kræver dog meget 

arbejde, og det er tit sådan, at man hyrer personer eller virksomheder til at søge fonde.  

Liselotte Petersen: Der er mange revisionsfirmaer - og måske også det, I bruger - der tilbyder 

kurser i fundraising.  

Afstemning 

Budgetforslaget bliver godkendt ved håndsoprækning, uden at nogen tilkendegiver, at de stemmer 

imod.  

 

VALG AF FORMAND 

Dirigent Lars Holm Rasmussen: Det bliver lidt mere spændende end sædvanligt. Vi har et 

formandsemne på valg, og derefter har vi valg til bestyrelsen, hvor der er overtal af kandidater. Og 

endelig suppleanter til sidst, hvor vi er undertallige i kandidater.  

Bestyrelsen foreslår Kim Høgh som formand for foreningen. Er der andre, der kandiderer? Jeg kan 

ikke se nogen.   

Kim Høgh bliver valgt som formand med akklamation. 

Dirigenten: Kim er valgt for en toårig periode.  

 

VALG TIL BESTYRELSEN 

Næste punkt er valg af to bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten læser op fra de pågældendes tekster, 

som de blev bragt i nyhedsbrevet. Foreningens seneste nyhedsbrev. Kandidaterne får også 

mulighed for at sige nogle ord om at sige, hvad de kan bidrage med til foreningen.  
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Dirigenten præsenterer kandidaterne Alice Jacobsen, Bent Hjort Olsen, Bjørn Donnis, Gitte Kluk og 

Svend Hørup.  

Lars Holm Rasmussen beder kandidaterne træde op på scenen. Generalforsamlingens 

stemmeberettigede afgiver deres stemmer på blå stemmesedler, mens dirigenten giver endnu en 

kort præsentation af kandidaterne. Herefter samles stemmesedlerne ind, og der er en pause, 

mens optællingen finder sted. 

Stemmetællerne er Per Bonke, Henry Larsen, Gitte Kirkeby og Kasper Kjærsgaard. 

Lisbeth Bekker og Bjørn Donnis er valgt til bestyrelsen med henholdsvis 90 og 84 stemmer. Alice 

Jacobsen får 18, Bent Hjort Olsen 14, Svend Hørup 12 og Gitte Kluk får 7 stemmer. 

 

VALG AF SUPPLEANTER 

Torben Bæk-Sørensen, Alice Jacobsen, Emilie Kollemorten, Svend Hørup og Gitte Kluk vælges som 

suppleanter til de nødvendige 5 pladser. 

 

VALG AF REVISORER 

Ekstern revisor: Statsaut. revisor Kasper Kjærsgaard, JS Revision, bliver valgt efter forslag fra 

bestyrelsen. Intern revisor: Foreningsmedlem Henrik Græsdal bliver genvalgt efter forslag fra 

bestyrelsen. Ingen andre ønskede at kandidere. 

 

EVENTUELT 

Per Pedersen: Vi er nogle stykker her ved bordet, som var til mødet med Laholms Kommune i 

lørdags, og det var en fantastisk dejlig dag. Jeg kan også forstå, at der tidligere har været møder i 

Markaryd og andre steder. Tak for det herfra. Det var en fornøjelse. Så lav endelig flere af den 

slags møder. Tak.  

Karl Neumann: Jeg har et par gode forslag til dem, der skal til at arbejde med vedtægterne. Nu 

fortalte du lige, at der ikke er regler for, hvordan suppleanter prioriteres. Den afstemning, vi lige 

har været igennem. Man kunne jo godt indføre, at der er to stemmer pr. medlemskab. Ellers har 

man kun tre muligheder: at blive enige, at blive uvenner, eller stemme blank. 

Dirigent Lars Holm Rasmussen: Tak for det. Det er hermed givet videre til bestyrelsen. Andre 

synspunkter? 

Irmelin Krabbe: Jeg vil bare sige, at det var en ualmindelig god idé at anbringe os ved borde fordelt 

på län.     
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Steen Rohde: Vi har hus i Vittsjö. Når vi nu skal lave nogle energitiltag med en luft-til-luft-pumpe 

kan vi få tilskud fra Danmark men ikke fra Sverige. Kunne man arbejde på, at vi også kunne få del i 

energitilskuddet fra Sverige?  

Dirigent Lars Holm Rasmussen: Jeg kan sige som jurist, at det ikke kun er et spørgsmål om tilskud. 

Vores mulighed for at få disse fradrag er knyttet til en betingelse om, at vi er hovedskatteydere i 

Sverige. Vi skal altså aflevere størstedelen af vores indkomstskat i Sverige for overhovedet at kunne 

komme i betragtning til den slags fradrag. Men vi har lyttet til dig, og bestyrelsen tager det med på 

sin agenda i et eller andet omfang.  

Herefter er der ikke flere spørgsmål. Dirigenten afslutter generalforsamlingen ca. kl. 16.15, og den 

nyvalgte formand Kim Høgh runder af med en tak til de mange fremmødte medlemmer, og de 

mange frivillige, som har hjulpet til før, under og efter generalforsamlingen, samt afslutningsvist 

en tak til dirigenten for god mødeledelse.    


