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Gode grunde til at være medlem af Danske Torpare  
 
Det hænder, at vi bliver stillet overfor spørgsmålet: Hvad får jeg egentlig ud af at være medlem af 

Danske Torpare? For så vidt et fornuftigt spørgsmål i en tid, hvor krisen kradser i det meste af 
verden.  
 

Svaret er uden tøven fra vores side, at den enkelte får utrolig meget ud af sit medlemsskab. Også 
mere end kontingentets størrelse indikerer. For Danske Torpares tilbud til medlemmerne 
inkluderer også de mange frivilliges store indsats, der er med til at øge værdien af hver en 
kontingentkrone.  
 

Vi ved fra vores interne undersøgelser, at rådgivning, medlemsfordele, kurser, bladudgivelse, 
vidensformidling og interessevaretagelse har stor betydning for medlemmerne. Og det er da også 
på disse områder, at bestyrelsen og ledelsen har sit primære fokus.  
 
Nye forretningsområder i kikkerten 
Nye forretningsområder, der kan styrke foreningens økonomiske grundlag, er derfor i kikkerten, 
da tidligere års kraftige stigning af nye medlemmer ikke gør sig gældende længere, og interessen 
for hus i Sverige generelt er på et lavere niveau i disse år med økonomisk krise.  
 

Faktum er dog, at der er danskere med fritidshus i Sverige, som endnu ikke er medlemmer, og at 
der er sommerhusinteresserede, som ikke har kendskab til Sveriges lyksaligheder. Disse familier 
har vi endnu ikke fået i tale, og det arbejder vi med at ændre.   
 

Tilfredsstillende årsresultat 
Bestyrelsen fremlægger et årsresultat for 2011/2012, som vi anser for at være tilfredsstillende. 
Regnskabet viser et overskud som forventet og i den størrelsesorden, der blev meldt ud på 
generalforsamlingen i 2012.  
 

Året har været præget af stor omkostningsbevidsthed i hele organisationen. Det har betydet, at 
der er skabt mulighed for at henføre midler til allerede kendte og igangværende projekter i 
indeværende regnskabsår, herunder fx hjemmesiden og Deutsche Torpare.  
 

Forslag om kontingentforhøjelse 
Vi har imidlertid besluttet at foreslå en mindre kontingentforhøjelse, der tidligst vil få virkning fra 
regnskabsåret 2013/2014. Begrundelsen er øgede driftsudgifter, bl.a. på grund af inflation, 
huslejestigning i Søborg, en tabt sag i Landskatteretten, der indebærer, at vi ikke opnår 
momsfritagelse på medlemskontingentet, samt øgede omkostninger til produktion og forsendelse 
af medlemsbladet. Da vi ikke ønsker at tære på foreningens egenkapital til driftsformål, finder vi 
derfor en forhøjelse nødvendig.  
 

 

Bestyrelsens årsberetning 2012 
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Mange aktiviteter i 2012 
Året har været præget af masser af aktivitet i foreningens udvalg og netværk. Flere af 
aktivitetsudvalgets fastlagte mål blev opfyldt i året, der gik. Som et godt eksempel deltog ca. 90 
personer i et spændende netværkstræf i det jyske trekantsområde. Arrangementet blev planlagt 
og gennemført af frivillige medlemmer.  
 

Målsætningen om at udbyde omkring 50 kursusdage i 2012, hvoraf ca. 20 % skulle være nyheder, 
blev stort set opnået. Økonomien på aktivitetsområdet udviste for første gang et mindre 
overskud.  
 

Nye netværk i foreningen 
Flere netværk ser løbende dagens lys, og udgør de fora, hvor medlemmer mødes omkring særlige 
problemstillinger.  
 

Vindkraftgruppen har både afholdt medlemsmøder samt ydet individuel hjælp til ramte 
torparefamilier og dermed ydet værdifulde bidrag til de medlemmer, der fortsat må bekymre sig 
om etablering af vindkraft i deres nærområde. Skovgruppen har fortsat stor søgning og er med 
mere end 130 familier lidt af en succeshistorie.  
 

Aktuelle netværksgrupper er også fritidshus på andelsbasis, styrkelse af fællesskabet i jysk/fynske 

regioner og hobbyvirksomhed i Sverige.  
 

Populær advokatrådgivning 
Der er ydet en kæmpe indsats fra foreningens frivillige advokater, der hele året har holdt den 
gratis rådgivning åben for medlemmer, der har søgt hjælp til at løse konkrete problemer. Også på 
foreningens øvrige områder har 2012 været et travlt år med megen fornyelse.  
 

Hjemmeside, medlemsblad og nyhedsbrev  

I første halvår af 2012 var der stor aktivitet omkring færdiggørelsen af den nye hjemmeside, som 
gik i luften i juni. Medlemmerne har nu bl.a. lettere adgang til foreningens online forum og kan 
selv uploade annoncer til fx huskøb og hussalg. Modsat tidligere er langt størstedelen af 
hjemmesiden nu tilgængelig for alle, hvilket er med til at styrke vores profil udadtil, fx over for 
potentielle medlemmer og foreningens interessenter.  
 

Medlemsbladet er fortsat populært og udvikler sig løbende, og det ses bl.a. i et mere professionelt 
redaktionelt og bredspektret indhold. Vores nyhedsbrev udsendes 1-2 gange om måneden til mere 
end 2.700 abonnenter, og vi arbejder på, at endnu flere skal tilmelde sig.  
 

Foreningens webshop i vækst 
Det har været en rigtig god sæson for foreningens shop, hvor mange har ladet sig friste af gode 
ting og sager med inspiration i det svenske. Det nuværende varesortiment spænder vidt fra små 
dalaheste, over smykker og bøger til specialfremstillet svensk brugskunst.  
 

En udvidelse af sortimentet er på tegnebrættet, hvorfor den nuværende indretning af foreningens 
lounge snart vil undergå en mindre forandring.   
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Grænsehindringer på ministerplan 
I 2012 fik vi bragt danske fritidshusejeres grænsehindrings-problematikker op på ministerplan i  
både Sverige og Danmark. Vi er dermed nået et betydeligt skridt videre i vores indsats for at fjerne 
de unødvendige hindringer, når man ikke har svensk personnummer.  
 

Eksemplerne på dette er mange – fx at blive afvist som kunde hos tele- og tv udbydere, ikke at 
kunne anvende tast-selv løsninger på nettet eller at være nødt til at acceptere forskellige 
identifikationsnumre hos Skatteverket, bank og forsikringsselskab. 
 

Vision og mission 
Vi har igangsat et spændende projekt, hvor en gruppe af frivillige sammen med bestyrelsen er i 
færd med at formulere en vision og mission for Danske Torpare, der skal supplere foreningens 
formålsbestemmelse.  
 

Mens visionen skal indeholde foreningens overordnede mål, skal missionen give svar på, hvor 
foreningen er på vej hen, hvordan vi kommer derhen og hvornår. Når der forhandles med nye 
samarbejdspartnere, stilles der ofte spørgsmål til foreningens identitet udtrykt i en vision og 
mission. Bestyrelsen forventer at færdiggøre arbejdet i løbet af 2013. 
 

Nye indsatsområder 
Arbejdet med en vision og mission sker sideløbende med, at der i 2013 arbejdes videre med såvel 
kerneaktiviteter som nye forretningsområder. Nogle af de nye tiltag skal nævnes her:  
 

•  Udvidelse af gratis medlemsrådgivning 

Vi arbejder med at udvikle den individuelle gratis rådgivning til medlemmerne, hvor højt 
kvalificerede personer frivilligt stiller deres viden til rådighed. Rådgivningen inden for jura, 
skat, teknik og vindkraft evalueres og forbedres løbende. Og vi ønsker at etablere rådgivning 
på andre relevante områder, hvor vi har stærke kompetencer blandt foreningens 
medlemmer, det være sig fx den vilde have og natur. 

  
•  Deutsche Torpare på vej 

Der findes et stort potentiale af tyske familier, der som vi har fritidshus i Sverige med 
tilsvarende behov for viden og tilbud. Vi vurderer, at der er en oplagt vækstmulighed for 
foreningen – dels ved at tilbyde vores mere end 30 års erfaring til de over 10.000 tyske 
torpare, og dels ved at vores forhandlingskraft dermed øges, og vi derfor kan stå stærkere 
som interesseorganisation over for det officielle Sverige. 
 

En projektgruppe har i efteråret gennemført en analyse blandt de tyske fritidshusejere 
baseret på en undersøgelse, hvor mere end 500 tyske familier besvarede vores 
henvendelse. Over 90 % tilkendegav, at de er interesseret i en organisation, som tilbyder 
information, sprogundervisning og fordele til tyske fritidshusejere i Sverige. 
 

Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med et tilbud til tyske fritidshusejere ved at 
etablere en organisation med en enkel ejerskabsform, som skal drives af Danske Torpare.   

  
•  Synlige, politiske holdninger 

Vi vil fortsætte indsatsen for at skabe større synlighed og forståelse for de udfordringer, som 

danske fritidshusejere møder i Sverige. Foreningens politiske interessevaretagelse med 
synlige holdninger vil også i 2013 være et prioriteret område. 
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•  Brandkoncept til medlemmer 

Endelig har forårets tragiske brandulykke sidste år i et svensk fritidshus, hvor flere danskere 
omkom, berørt os alle. Vi har nedsat et udvalg, der er i færd med at udarbejde et nyt og 
forebyggende koncept omkring brandsikkerhed, og vi forventer at kunne tilbyde 
medlemmerne flere nye tiltag på dette område i 2013. 

 

Tak til de frivillige 
Vi er i Danske Torpare stolte over vores frivilliges arbejde og de resultater, de er med til at skabe.  
Bestyrelsen takker alle frivillige i såvel Øst- som Vestdanmark for indsatsen i 2012. En tilsvarende 
tak går også til medarbejderne i sekretariatet, der yder en fantastisk medlemsservice og med stort 
engagement involverer sig i alt, der rører sig i foreningen.   
 

Sammen vil vi, bestyrelse, frivillige og ansatte, yde vores allerbedste for at levere spændende 
oplevelser og gode resultater også i det nye år, så alle oplever – at der fortsat er gode grunde til at 
være medlem af Danske Torpare.  

 

På bestyrelsens vegne 

 
Per Bonke 
Formand 


