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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Danske Torpares ordinære 

generalforsamling 2020 
 

Kandidater til bestyrelsespost 
• Torben Bæk-Sørensen 

• Svend Hørup 

• Helle Ahlenius Pallesen 

• Jette Engelbreth 

 

Kandidater til suppleantpost 
• Alice Jacobsen 

 

Lær alle kandidaterne at kende på de følgende sider.  
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Torben Bæk-Sørensen 
Stiller op som bestyrelsesmedlem. 

 

Der kan siges meget for og imod de politiske intentioner om et “Danmark i 

balance”, men for at styrke indflydelsen for os på den vestlige side af 

Storebælt og dermed måske også give et lille bidrag til et “Danske Torpare i 

balance”, vil jeg gerne stille op til én af de ledige poster i bestyrelsen.  

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 de seneste par år givet mit lille bidrag som frivillig i foreningen i forsøget på at skabe lidt større 

aktivitet i denne del af landet. Jeg er altid blevet mødt af en utrolig stor venlighed og imødekommenhed af 

andre frivillige og ikke mindst af vores hårdtarbejdende sekretariat. Beslutningen skal derfor ikke på nogen 

måde ses som udtryk for utilfredshed med mulighederne for indflydelse i dag. Mit kandidatur skal kun ses 

som mit bidrag til, i et tættere samarbejde, at forsætte og styrke de gode takter, der udfoldes i vores fælles 

forening.  
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Svend Hørup 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Jeg vil gerne tilbyde min hjælp og erfaring som bestyrelsesmedlem i 

Danske Torpare.  

Lidt om undertegnede: 

Jeg er årgang 1948. Gift og bosiddende i eget hus siden 1979 i Herlev. 

Mit kendskab til Sverige: 

Har fra slut firserne tilbragt de fleste ferier rundt om i Sverige med campingvogn. For syv år siden kom jeg 

med i et jagtlag i Skåne, hvor vi i jagtlejen havde et ældre svensk hus til fuld rådighed.  

For tre år siden købte vi to anparter i et gammelt soldatertorp i Småland. Huset ligger lidt uden for Lagan, 

Ljungby Kommune. Vi er i alt syv anpartshavere bestående af fem ægtepar, hvor vi har en dejlig fordeling 

blandt andelshaverne angående baggrund og erfaring. Nogle med en boglig og kreativ baggrund og andre 

med praktisk håndværksuddannelse og -erfaring. 

Har med huskøb opgivet jagten i Skåne, og har i dag en lejet jagt i Liatorp. Jagten indgår i et elgjaktlag med 

18 herlige svenskere, hvor vi tilsammen råder over 1600 ha. 

Har i 2018 selv udført projekt og det praktiske i forbindelse med nyt infiltrationsanlæg på ejendommen. Et 

interessant projekt, da jeg via mit bestyrelsesarbejde i faglige organisationer har siddet med ved bordet i 

forbindelse med udfærdigelse af publikationer og vejledninger angående nedsivning af spildevand samt 

udskillere for fedt og olie. Et fælles arbejde med svenske, norske og danske myndigheder samt producenter 

og brugerrepræsentanter. 

Hvad jeg laver: 

Er kloakmester og driver i dag mindre kloakmestervirksomhed sammen med vores søn.  

Desuden er jeg freelance underviser på erhvervsfaglige kurser i ajourføring af kloakmesteruddannelsen og 

TV-inspektion af afløbssystemer. 

Skønsmandsopgaver: 

Jeg har gennemgået skønsmandskurssus afholdt af Voldgiftnævnet for Bygge og anlæg. 

Har de senere år udført syn og skøn for Byggeriets Ankenævn og Danmarks Domstole samt enkelte 

advokater og private. Mit speciale er kloak og belægning samt fugtskader i kældre og fundamenter som er 

relateret til manglende dræn og afvanding. 

Bestyrelsesarbejde: 

Jeg har god erfaring med bestyrelsesarbejde og udfordringer, der ligger i det.  

Kloaksektionen Dansk Byggeri 2004 til i dag. 

Formand for Kloakmestrenes TV-inspektion. (Certificeringsordning for virksomheder, der udfører TV-

inspektion på afløbsinstallationer. Fra 2009 til i dag. 



 

4 
 

Formand Klausdal Loppemarked. (Loppemarked der hvert år genererer over 500.000 kr. til frivilligt børne- 

og ungdomsarbejde i Herlev Kommune. Fra 1997 til i dag. 

Bestyrelsesmedlem KFUM-spejderne Klausdal Gruppe. ca. 1992 til i dag. 

Fonden Børnehjælpsdagen af 1904. Fra 2010 til 2018. 

Har siden Danske Torpares generalforsamling 2019 været suppleant i bestyrelsen. 

Andre bijob for Danske Torpare: 

Medlem af Danske Torpares rådgivegruppe, hvor jeg yder rådgivning, primært om trekammerbrønd og 

infiltrationsanlæg samt andre former for toilet- og spildevandsløsninger. 

Arbejder med et spildevandskursus for Danske Torpare med titlen ”Trekammerbrønd og andre toilet- og 

spildevandsløsninger.” Første kursus/foredrag præsenteres ved Torpare-dag i Jylland den 21. marts.  
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Helle Ahlenius Pallesen 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Jeg stiller op til bestyrelsen i Danske Torpare, fordi jeg mener, at jeg kan 

bidrage til foreningens udvikling. 

Jeg er 60 år, jurist og har stort set i hele mit professionelle liv arbejdet med 

advokatbranchen. For et par år siden besluttede jeg mig for at forlade det 

branchepolitiske arbejde i Danmark og i stedet udelukkende arbejde med 

dansk-svenske forhold som konsulent og professionel bestyrelsesmedlem - 

og som direktør for foreningen Øresundsadvokater. 

Som direktør i 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 samt i bestyrelsen i Svensk-dansk 

kulturfond, der har hjemsted i Stockholm, og som yder støtte til dansk-svenske kulturformål. 

Siden 2007 har jeg boet i Sverige, og er svensk gift, men hele mit arbejdsmæssige virke foregår på både den 

danske og den svenske side. Mit netværk i Sverige er ganske stort. Det gælder både politisk, i erhvervslivet 

og privat. 

De emner og problemstillinger, som Danske Torpare arbejder med, er jeg hjemme i. Hele mit professionelle 

liv har jeg arbejdet med 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 et 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.  

Det skulle være mig en glæde at anvende min viden og kompetencer til gavn for danske torpare. 
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Jette Engelbreth 
Stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Foreningen af danske torpare er en aktiv, vigtig og nødvendig aktør i 

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

ødegårde og ejendomme i Sverige – og derfor stiller jeg op til 

bestyrelsesvalget ifm. foreningens årlige generalforsamling d. 7. marts 

2020. 

Om mig selv: 

Jeg hedder Jette Engelbreth, er 66 år, bor i Aalborg, er gift med Henrik 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 har altid været aktivt involveret i organisations- og 

foreningsarbejde. 

Hvilke indsatsområder, synes jeg, skal prioriteres: 

Det svenske samfund byder på udfordringer i fremtiden – for hvordan vil man indpasse danske husejere i 

f.eks. det kontantløse samfund, der venter lige om hjørnet. Det arbejde, som den nuværende bestyrelse 

allerede er gået aktivt ind i, hvor der kæmpes for, at danskere skal have ret til et samordningsnummer, 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 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. Om man kunne tænke i, at en 

mentor-ordning for nye husejere kunne være en mulighed – at man som ny husejer i en periode fik en 

”livline”, som man kunne gå til om alt uden at føle, at man var til ulejlighed, kunne være en overvejelse 

værd. 

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. 

  



 

7 
 

Alice Jacobsen 
Stiller op som suppleant.  

 

Jeg vil gerne tilbyde mit kandidatur, og ønsker at genopstille som suppleant.  

Jeg har ejet hus i Sverige siden 1989 i nærheden af Örebro, og siden 2015 

ejet et hus i Trälshult i Laholms kommune sammen med mine to voksne 

sønner. Jeg har været medlem af torpare-foreningen siden 2015 og nyder at 

læse bladet og at deltage i arrangementer og kursusaktiviteter. 

Jeg kan bidrage med følgende: 

• Jeg taler det svenske sprog som en indfødt 

• Jeg er god til at skrive, male, fotografere, renovere m.m. 

• Jeg har erfaring med ledelse af mange og komplekse processer 

• Jeg har erfaring med og kan kommunikere med de svenske myndigheder 
 
Jeg vil gerne deltage i et udviklende bestyrelsesarbejde. Jeg er stabil og ansvarlig og har nemt ved at 

samarbejde med andre. Jeg vil bl.a. gerne fremme kursusaktiviteter i torpare-foreningen, og har nogle nye 

ideer til, hvordan vi kan tiltrække yngre torpare-medlemmer og ad den vej måske øge interessen for 

foreningens arbejde og skaffe nye medlemmer. 

 


