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Referat fra Danske Torpares ordinære  

generalforsamling lørdag den 5. marts 2016 
_______________________________________________________________________________ 

VELKOMST  

Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares ordinære generalforsamling 2016. 

 

1. VALG AF DIRIGENT  
Bestyrelsen foreslog advokat Lars Holm Rasmussen som dirigent, og generalforsamlingen godkendte 

forslaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen kunne anses for lovlig varslet, idet indkaldelsen 

var udsendt rettidigt. 

 

Dirigenten bemærkede, at der var 93 stemmeberettigede til stede.  

 

2. VALG AF REFERENT  

Bestyrelsen foreslog redaktør Julie Elmvang Beicker som referent, og forslaget blev godkendt af 

forsamlingen.  

 

3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING  

 

Formanden Bjørn Nielsen berettede: 

 

Økonomi 

Dette år har været præget af meget fokus på økonomien. Helt konkret har vi reduceret sekretariatet med 

en person, Mette Vestergård. Bestyrelsen har vurderet, at med forventningen til det nye medlemssystem, 

som vil medføre en vis effektivisering af sekretariatets daglige arbejde, vil en bemanding på fire være 

tilstrækkelig – selvfølgelig fortsat kombineret med vores gode frivillige kræfter. Det er vores opfattelse, at 

vi ikke er gået ned i serviceniveau til trods for denne nedskæring. Sekretariatet har kunnet besvare alle 

medlemshenvendelser – måske er der nogle ting der ikke helt er nået, men det skyldes nok mere 

integration af det nye medlemssystem. En bestyrelses opgave er pr. definition at være visionær, lægge 

planer, forbedre osv. I år må vi blot erkende, at en stor del af vores bestyrelsesmøder har handlet om 

økonomi, og om at sikre fremtiden. Til forskel fra tidligere, har vi i år forsøgt at se fem år ud i fremtiden, og 

foreningens økonomi er jo ikke dårlig, vi har fortsat en pæn egenkapital, men især svigtende 

annonceindtægter har betydet, at vi har måttet vende hver en krone. Årets resultat er ca. 20 % dårligere 

end budgettet. Kigger vi to til fem år frem, er vi nødt til at hæve indtægterne i form af kontingentstigning. 

Alene nedgangen i annonceindtægter har udhulet vores indtægter med et par hundrede tusinder. Det er 

altså ikke nok med reducering i bemandingen og nyt medlemssystem, vi er også nødt til at bede om en lille 

smule flere kontingentkroner.  

 

Medlemssystem 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at medlemmerne går hjem og tester det nye medlemssystem, som I 

netop har hørt om i den forudgående workshop. Systemet kan rigtig meget, vi får mere hensigtsmæssige 
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forretningsgange i sekretariatet, med fuld integration mellem IT-systemerne, værdifuldt medlem-til-

medlem kontakt, nemmere webshop osv. Der skal lyde en stor tak til Anders Grand for at have gennemført 

dette store og værdifulde projekt. 

 

Rådgivning 

Advokat Lars Holm Rasmussen og Bjørn Donnis har sammen med en række andre frivillige igen i år ydet en 

værdifuld rådgivning indenfor især byggeri samt skat og jura – tak for jeres store indsats.  

Bjørn Nielsen gav ordet til Bjørn Donnis: 

Bjørn Donnis: Vi har flere former for rådgivning, den direkte som I kender – og rådgiverne, 

som skriver artikler til bladet. Derudover har vi vidensbanken – en slags brugsanvisning til 

Sverige. De seneste syv år har rådgivergruppen ved egen drift, og gennem input fra 

medlemmerne, udbygget Vidensbanken, hvor der ligger årtiers værdifuld viden. 

Opdateringen af informationerne er en løbende proces, og der skal fremover bruges kræfter 

på at vedligeholde oplysningerne, idet lovgivning m.v. ændrer sig. Der skal også fremover 

lægges en stor indsats på omorganisering – vidensbanken er jo dynamisk, og den bliver aldrig 

færdig. Vi kunne derfor godt bruge mere hjælp til det arbejde. Er der nogle, der vil hjælpe, så 

sig endelig til!  

Bjørn Nielsen fortsatte sin beretning: 

Vi har desuden et nyt medlemstilbud fra Info Revision, som vi er begyndt at samarbejde med, så det er 

endnu et tilbud om rådgivning.  

 

Aktivitetsudvalg 

Vi har i mange år haft et godt aktivitetsudvalg, men det har fået et ekstra gear det sidste års tid. Der er 

mange nye aktiviteter og kurser. Der vil den 30/4 blive afholdt et medlemsmøde i Jylland – en mini GF, da vi 

nok har svigtet Fyn og Jylland lidt, og det vil vi gerne rette op på. Der kommer også to introkurser for 

kommende og nye medlemmer i april måned. Tak til aktivitetsudvalget og til Claus! 

 

Samarbejdspartnere 

Samarbejdspartnere holder vi hele tiden øjnene åbne for, hvis vi som medlemmer kan få noget ud af det. 

Det bliver stadigt sværere at få annoncekroner hevet hjem til foreningen, men vores trofaste 

samarbejdspartnere lægger fortsat pæne bidrag, hvilket vi sætter stor pris på. Gennem året har foreningen 

nydt godt af samarbejdspartnerne, som bl.a. tæller Scandlines, Swedbank, Øresundsbron, Vardia, 

vandanalyse, ejendomsmæglere, Novasol, store som små – dem er vi rigtig glade for. Vi har igennem året 

afholdt statusmøder med vores vigtigste samarbejdspartnere, alt kan gøres bedre, men vi har en meget fri 

og åben dialog i forhold til rabatter og betingelser – og det går meget godt. 

 

Frivillighed 

Frivilligheden blandt medlemmerne i Danske Torpare er fortsat en hjørnesten i foreningen, og uden den vil 

vi ikke være i stand til fortsat at have et højt serviceniveau samt alle vores forskellige tilbud – så en stor tak 

skal lyde til alle de frivillige. 
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Bestyrelsesseminar 

Bestyrelsen afholder hvert år et seminar med sekretariatschefen og advokat Lars Holm Rasmussen. I år var 

emnet ikke overraskende økonomi. Men vi fik også tid til at opdatere det road map, vi besluttede i 2014, og 

som er fremadrettet mod 2020.  

 

Medlemsstatistik  

Foreningen har fortsat lige under 9.500 medlemmer, helt præcist er det 9.498 i dag. Det er vi glade for, for 

der er 11.451 danskere med hus i Sverige – så det ligger ret stabilt. Vi ligger lige foran nordmændene som 

dem, der har flest huse i Sverige, og også lige foran tyskerne.  

 

Facebook 

Vores forening har to Facebook grupper – én officiel og én uofficiel. I 2013 oprettede et medlem en 

Facebook gruppe for medlemmer, før vi selv nåede at tænke så langt. Dette skete uden tilladelse fra 

foreningen Danske Torpare, der har ophavsretten til navnet Danske Torpare, men vi har et godt forhold til 

initiativtageren – og er lidt mere medlem til medlem og lidt mere hyggesnak og billeddeling, hvor 

foreningens egen side er mere envejskommunikation, hvor sekretariatet minder om begivenheder mv. – og 

det fungerer egentlig meget godt med de to. 

 

Tyska Torpare 

Tyska Torpare har undergået en stille lukning. Allerede sidste år havde vi den på observationslisten, og det 

var der jo så en grund til. Bestyrelsen har i forbindelse med lukningen konstateret, at der ud af de 330 antal 

tyske medlemmer, ikke var nogle utilfredse, og det var godt. Men vi valgte af flere årsager at lukke, vi har 

stadig selskabet – men det er lagt i mølposen. Tankerne bag lukningen kan I læse mere om i blad nr. 162, 

som jeg vil henvise til. Med hensyn til økonomien, kommer vi tilbage til det senere under regnskabet.  

 

Bladudvalget 

Vi har 12 fantastisk dedikerede frivillige. Bladudvalget er en stor styrke – uden dem kunne vi ikke drive 

bladet. Bladudvalget er dem, der supplerer den faste redaktør. Det er frivillige, der udarbejder artikler, 

læser korrektur, tegner, layouter m.v. Det er en kæmpe styrke, at foreningen kan mønstre så stor en frivillig 

og navnlig faglig kompetent gruppe – tak til alle jer i bladudvalget.  

 

Medarbejderseminar 

Sekretariatet har et årligt seminar, i år var anden gang, det blev afholdt. I september 2015 holdt vi 

medarbejderseminar i Janniks dejlige hus i Olofström. Overskrifterne var sekretariatets mål og prioritering 

af medlemshenvendelser, hvilke værdier sekretariatet skal have, webshoppen samt rollerne blandt 

medarbejderne. 

 

Interessevaretagelse 

Vi vil gerne sætte endnu mere fokus på dette område end vi har gjort før. Ved ansættelsen af Julie, som ny 

kommunikationskonsulent, håber vi at blive bedre til vores PR og arbejde videre på at synliggøre os selv 

mere. Særligt sagen omkring svensk samordningsnummer er vigtigt for os. P.t. ligger sagen i lag-rådet, der 

skal se på, om lovgivningen bag hænger sammen med øvrig svensk lovgivning, så vi glæder os til at se hvad 

der sker med arbejdet. Øresundskomitéen er nedlagt her pr. 1. januar og er erstattet af organisationen 



4 
 

Greater Copenhagen. Overskriften er, i forhold til formålet med den nye organisation, fortsat at fremme 

bl.a. erhvervsinteresser på begge sider af Øresund, og vi følger den nye organisation. Det sidste, vi har hørt 

om samordningsnummeret, er, at en løsning synes inden for rækkevidde – og det er jo ikke særlig konkret, 

men vi håber, der snart kommer en brugbar løsning. 

 

Momssagen                                                

I 2012 afgjorde Landsskatteretten, at medlemmer af Danske Torpare skulle betale moms af deres 

kontingent. Dette var selvsagt en stor forøgelse af foreningens udgifter, hvorfor en gruppe med 

sekretariatslederen i spidsen kæmpede bravt for, at vi kunne undgå momsen, men forgæves. Om end 

chancerne ikke er store, har bestyrelsen genoptaget sagen, og med bistand fra medlem Jens Mathiesen, vil 

vi forsøge at få prøvet sagen igen – i første omgang med en udtalelse fra en momsekspert. Foreningens 

udgift vil være i størrelsesordenen kr. 6.000-7.000, hvilket vi har vurderet er acceptabelt, henset til det 

potentiale, der kan ligge i sagen, og det håber vi, at I bakker op om.  

 

SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BERETNINGEN 
 

Erik Agertoft: Fører bestyrelsen kvalitetskontrol på vores medlemstilbud – jeg tænker på Net 1? 

 

Bjørn Nielsen: Ja, det gør vi. Net 1 er der mange meninger om, men kort sagt, så er der jo den fordel, at de 

dækker der, hvor andre udbydere ikke dækker. Net 1 er ikke optimalt. Jannik vil du supplere? 

 

Jannik Lindholm: Vi er klar over, der er en del medlemmer, som har problemer med Net 1, efter de er 

skiftet over til 4G. Vi er i dialog med Net1 – og lægger maksimalt pres på dem. Men dog uden, at de er 

kommet med en konkret dato for, hvornår problemerne bliver løst. Net 1 fortæller os, at størstedelen af 

kunderne har fået langt bedre internetforbindelse og hastighed, og det er kun en lille gruppe, der har 

problemer. Vi har faktisk kun fået ganske få henvendelser fra medlemmer, men det er noget, vi er meget 

opmærksomme på. Vi har også været ude og tale med konkurrerende samarbejdspartnere – vi er i dialog 

med 3, men de har indtil videre ikke kunnet skaffe nogen attraktiv medlemsfordel, vi kunne bruge til noget, 

og med hensyn til annoncering vil 3 ikke betale det, det koster. De er meget hårde at forhandle med, skulle 

jeg lige hilse og sige.  

Erik Agertoft: Er annoncepenge afgørende for om bestyrelsen anbefaler et produkt? 

 

Jannik Lindholm: Det har ikke nogen betydning, hvor stort et beløb man annoncerer for, så nej. Men vi har 

et meget stort fokus på at kvalitetssikre, og jeg kommer ind på et par konkrete eksempler i min 

årsberetning lige om lidt. 

Bjørn Nielsen: Jeg vil godt lige supplere lidt. For der er en meget konkret årsag til, hvorfor vi ikke 

samarbejder med 3 – allerede i Lars Arents tid havde vi forhandlinger med 3. Men de forlangte simpelthen, 

at vi købte 100 routere, som vi skulle sælge. Det kunne vi sikkert også sagtens, men hvis en torpare solgte 

sit hus og opsagde abonnementet, så hang Danske Torpare på abonnementet og den hardware der følger 

med. Udover udgiften til at købe alle de routere, syntes vi, der lå rigtig meget administration i den ordning 

og ikke mindst en stor risiko. Så derfor valgte vi ikke at samarbejde med 3, selvom det var oplagt. Jeg har 
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selv et 3 netværk, som jeg tager fysisk med til Sverige, og det er jeg rigtig glad for – og jeg har også Net 1. 

Men det er altså den helt konkrete forklaring, og jeg håber derfor, at I ikke synes, vi er helt åndsvage, nu 

når I hører den forklaring. 

 

Thomas Jensen: Jeg henviser til formandens beretning, hvor han omtaler en artikel om Tyske Torpare i 

oktober måned. Citat ”Normal godkendes projekter samtidig med budgettet på generalforsamlingen, men 

dette projekt vurderede bestyrelsen var af en sådan karakter, at den eksplicit bad generalforsamlingen i 

marts 2013 om opbakning til idéen”. Det forekommer mig at være noget af et skønmaleri og måske heller 

ikke helt i overensstemmelse med sandheden. Sandheden var vel, at der i 2013 var en heftig diskussion om 

Tyska Torpare, og hvis jeg husker rigtigt, så var det dirigenten der bad om, på basis af den diskussion, at der 

blev foretaget en afstemning, og det var ikke bestyrelsen, der eksplicit på forhånd havde bedt om den 

godkendelse.  

 

Bjørn Nielsen: Du har fuldstændig ret, og det var også derfor, at vi efterfølgende gjorde meget ud af at 

forklare, hvilket mandat det var vi egentlig etablerede Tyska Torpare på. Der kommer lidt historik, men den 

er vigtig. Der var en massiv opbakning og 91 % af de adspurgte sagde ja til det. Vi havde en svensk-tysker til 

at undersøge, og vi lavede en businesscase, og der var en masse mennesker involveret, der alt sammen 

viste, at det var en rigtig god idé. Det var så dette vi viderebragte på generalforsamlingen i 2013, hvor det 

er korrekt, at det var en vejledende afstemning. Hvis du læser referatet fra 2013, så har vi fuldstændig 

bevidst undgået at tale om økonomi. Henrik Zein, som var foreningens næstformand, havde nogle lange og 

gode indlæg netop omkring projektøkonomien, men hvis du genlæser referatet, så står der jo netop at vi på 

det tidspunkt ikke havde lagt os fast på noget budget. Jeg minder også om, at der var 75 % af de 

tilstedeværende på generalforsamlingen i 2013, der bakkede op om forslaget, og det var netop derfor kan 

jeg huske, at Lars Holm bad om en vejledende afstemning. Det er helt sikkert, hvis den havde ligget og 

tippet på 50/50 eller 55/45, så er det klart, at vi måske ikke var gået videre med det. Men der var faktisk tre 

ud fire, der var til stede på det tidspunkt, og det er jo demokratiet, når det virker, der sagde ja til Tyska 

Torpare, så vi mener, der var et retvisende mandat, så jeg er ikke enig med dig i, at det skulle være et 

skønmaleri. 

 

Thomas Jensen: Skønmaleriet var, at der står, bestyrelsen eksplicit bad om at få en godkendelse, i 

modsætning til de projekter, man ellers har gennemført, det er det, jeg mener, er et skønmaleri. Jeg 

anerkender selvfølgelig, at 75 % af dem der var til stede på det tidspunkt, hvor der bliver stemt, godkendte 

det, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var imod. Jeg er faktisk ked af, at det er gået som det 

er gået, når man tænker på alle de penge, som er brugt på det, så jeg havde håbet, ligesom resten af 

foreningen, at det var blevet en stor succes. Det er det så ikke blevet, men bestyrelsen bad altså ikke 

eksplicit om en godkendelse.  

 

Bjørn Nielsen: Nu vil jeg mene, at det er et spørgsmål om semantik og ord i generalforsamlingsreferatet, 

for der blev jo rent faktisk afholdt en afstemning, så det er også derfor, jeg stadig synes, at mandatet var på 

sin plads og hjemme, men din bemærkning er noteret. 

 

Roar Nielsen: Tak for beretningen og det arbejde, de frivillige gør, og tak til bestyrelsen – jeg har selv 3 og 

har haft det i nogle år og er absolut tilfreds med, jeg opsagde Net1, netop fordi det var for dårligt. Jeg har 
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så ikke prøvet 4G, men jeg har 3 med 4G og en router, jeg har købt herhjemme og sat op i Sverige, og jeg 

kan altså også bruge min mobiltelefon i 24 andre lande. Jeg betaler 485 kr. om måneden for 4G router med 

100 GB oppe i huset i Sverige og tre mobiltelefoner med fri data, samtale og sms, så jeg kan kun anbefale 

det. Jeg kan både streame og se tv2play og det hele, så jeg kan kun anbefale 3, så har man det med over 

det hele.  

 

Jørgen Lykke: Vi har hus i Örehult ved Örkelljunga. Jeg vil gerne begynde med at sige, at jeg er en tilfreds 

kunde af Net1, der har været nogle udfald, men de påstår, at det skulle være løst. Jeg har ikke oplevet, at 

det er helt løst, men jeg er i dialog med dem om det, og jeg bruger det både hjemme og i vores hus i 

Sverige. Men det var ikke det væsentligste her. Vi havde besøg af en, som skulle sikre vores fjernsynssignal 

oppe i Örehult, og der fik vi at vide, at man er i færd med at flytte frekvenser inden for de næste år i 

Sverige, hvor man flytter de frekvenser, som vi i dag tager dansk tv på. De bliver flyttet længere ned i 

båndet, og man ved ikke endnu hvad Danmark vil gøre, men for at vi fortsat vil være i stand til at se tv, 

uden at vi har Smart tv over nettet, ville det være godt, at Torparne virkede som en interesseorganisation 

og gik ind i den sag, så vi måske kunne påvirke, at Danmark også flyttede frekvenser, så vi fortsat kan se 

vores tv deroppe.  

 

Mikael Engelhart: Bare en kommentar til 3, så skal der være god mobildækning for at det virker. 

 

Dirigenten: Vi skal holde os til dagordenen og holde os til det punkt, vi er ved nu, som er bestyrelsens 

beretning. Vi har et punkt senere, der hedder eventuelt, og der er indlæg af den her art meget velkomne.  

 

Chris Poulsen: Jeg vil gerne spørge hvorfor foreningen er momspligtig? 

 

Bjørn Nielsen: Det er momsloven, der afgør det. En del af det som Jens og jeg er gået ind i, er at se på de 

præmisser som man kalder det indenfor den verden. Og vi sælger jo nogle varer og tjenesteydelser, og i 

SKAT’s opfattelse, er et medlemskontingent af den slags momspligtigt. Læser man momsdirektivet, så bliver 

man ikke meget klogere, så det er et fortolkningsspørgsmål, og derfor vi går ind og tjekker det igen. 

 

John Lauridsen: Jeg har ikke materiale med om momsloven, men foreningen har kørt sagen frem til 

landsskatteretten. Der er desværre ikke så meget bid på sagen, men man kan tale om retfærdighed.  

 

Dirigenten: Man kan tilføje at grunden til vi undersøger det, er, fordi der er foreninger, som er fritaget fra 

at betale moms helt eller delvist. Og for at blive fritaget er det en forudsætning, at myndighederne 

vurderer at der drives almennyttig eller ikke kommerciel virksomhed, og det mener de ikke vi gør. 

 

Frede Vestergaard: To spørgsmål: Kan man dele foreningen op, så vi slipper for moms, hvis man har 

webbutik og forening hver for sig? Samordningsnummer, hvad er det for noget, jeg har et syntetisk 

nummer fra skattevæsenet. Er der nogen ændringer på vej i forhold til det? 

 

Dirigenten: Lad os tage spørgsmålene i rækkefølge, differentieret moms og deling af foreningen, det tror 

jeg, revisor har en kommentar til. 
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John Lauridsen: Det har vi prøvet – det blev underkendt. Vi har prøvet de muligheder der er indenfor 

lovgivningen, og det kan vi altså ikke. Der er ældre foreninger, som har været heldige at komme ind i 

varmen, og vi ser nu kun stramninger, næsten alt er jo momspligtigt i Danmark. 

 

Jens Mathiesen: Jeg er ikke momsspecialist, men da det blev nævnt ved generalforsamlingen i 2010, 

protesterede jeg og undersøgte med det samme ting hos min gamle revisor, og jeg læste momsregler, og 

der var altså gode muligheder. Problematikken ligger i definitioner og formål med foreninger. Problemet er, 

at når man først har accepteret det, så kan det være svært at komme ud af SKAT’s kløer.  

 

Dirigenten: Tak, nu bliver der også sat en undersøgelse i gang om det. Det andet spørgsmål drejede sig om 

samordningsnummer. 

 

Bjørn Nielsen: Jeg skal forsøge at gøre det kort. Når man er svensk statsborger, har man et personnummer 

som er 10-cifret, ligesom i Danmark. Det kan vi som danskere, medmindre vi flytter til Sverige, ikke få, men 

som et alternativ kan man få et samordningsnummer, som er en light version af personnummeret, og med 

det kan man bl.a. få mobilabonnement og ICA-kort. Det kan også godt gøres online, hvis man bruger sin 

svenske adresse. Men samordningsnummeret er simpelthen en mulighed for danskere og andre for at 

anskaffe sig de her ting, som man ellers kun kan få med et personnummer.  

 

Jens Mathiesen: Det er smart med samordningsnummer, de konstruerer bare et falsk personnummer. Det 

er altså en normal bank, og det har nu fungeret i 10 år. Jeg ved ikke hvor problemet ligger i Sverige. Det må 

være noget med nogle bestemte foreninger og rabatter, men der ikke problemer med almindelige ting som 

bil osv.  

 

Bjørn Nielsen: Vi har oplevet problemer med mange medlemmer, hvor man ikke kan få det til at virke. Du 

har ret i, at nogle banker gerne vil lave et konstrueret nummer, men det er ikke noget man kan bruge 

generelt. 

 

Svend Erik: Vi har bokset meget med Canal Digital i forhold til det med personnummer.  

 

Dirigenten: Som er en leverandør – det er derfor du nævner det. Andre bemærkninger til beretningen. Kan 

de tilstedeværende godkende beretningen? 

 

Beretningen blev godkendt af alle tilstedeværende.  

  

4. ORIENTERING VED DAGLIG LEDER JANNIK LINDHOLM 

Året der gik i sekretariatet  

Vi har haft et travlt år i sekretariatet. I starten af året foretog vi en stor medlemsundersøgelse, vi havde en 

stille lukning af Tyska Torpare henover sommeren og i slutningen af året tog vi vores nye medlemssystem i 

brug. På personalesiden har vi sagt farvel til sekretariatschef Mette Vestergård og til vores redaktør og 

kommunikationskonsulent Marian Sommer, som efter fem års ansættelse i foreningen er rejst til 
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Australien. Vores controller Susanne har været igennem en rygoperation og har derfor været sygemeldt i 

en længere periode. Vi har benyttet os af vikarhjælp som erstatning for Susanne.  Ændringer i 

organisationen og overgangen til et nyt økonomi- og medlemssystem i samme periode, har givet en del 

udfordringer. Jeg vil i den forbindelse gerne give alle medarbejdere i sekretariatet et kæmpe stort 

skulderklap for den indsats, de har ydet. Alle har formået at bevare det gode humør, og alle har ydet deres 

bedste. Og meget vigtigt! Vi er af den opfattelse, at niveauet for medlemsservicen ikke har lidt skade. Med 

ansættelsen af Julie Elmvang Beicker, som er vores nye redaktør og kommunikationskonsulent, er vi nu det 

team, vi skal være på sekretariatet. Teamet består af fire dygtige medarbejdere med hver deres 

kompetenceområde – og som nævnt af formanden, så er vi meget glade for at så mange vil hjælpe frivilligt 

og ulønnet med foreningens arbejde.  

 

Det kommende år 

Når vi ser på de tiltag som vi i sekretariatet vil arbejde med i det kommende år, så sker det altid med 

udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov. Det er afgørende at have et klart billede af, hvad der er 

den rigtige retning at bevæge sig i. Her vil jeg fremhæve medlemsundersøgelsen, som vi gennemførte i 

februar 2015. I undersøgelsen tilkendegav 2.426 medlemmer deres mening og kom med kommentarer, 

som gav et klart billede af, hvad der efterspørges. Analysen viser, at der generelt er meget høj tilfredshed 

med foreningen. 94 % er overvejende tilfredse med foreningens arbejde – og det er jo et godt 

udgangspunkt. Ser vi på tilfredsheden inden for de forskellige områder, så viser analysen, at to af de 

områder, som har størst betydning for medlemskabet, samtidig er områder, hvor tilfredsheden er mindre 

end betydningen. Det tager jeg som udtryk for, at dette arbejde skal gøres endnu bedre – altså rollen som 

interesseorganisation og vores bestræbelser på at få endnu bedre vilkår og rabatter på især færger og bro. 

 

Medlemsrabatter og -fordele  

Medlemsrabatter og -fordele er generelt vigtige for vores medlemmer. Vi har i dag 38 medlemsfordele. 

Alene i året, der er gået, har vi fået 12 nye medlemsfordele i hus. Det kan betale sig at benytte 

medlemsfordelene – benytter man foreningens aftaler, vil man let kunne tjene kontingentet hjem. Fra 

dialogen med de samarbejdspartnere, som vi indgår aftaler med, ved vi, at aftalerne desværre ofte ikke 

benyttes i forventet omfang. Vi vil derfor arbejde på at blive bedre til at synliggøre vores mange 

medlemstilbud, så de også bliver benyttet. Vi skal blive bedre til at kommunikere, at disse tilbud findes. Vi 

vil arbejde med strukturen på vores hjemmeside, så det bliver lettere at bevare overblikket. Det gælder 

f.eks. også vores håndværkerportal, som vi havde store forventninger til, og som blev udviklet på baggrund 

af medlemmernes ønske. Efter at nyhedens interesse havde lagt sig, går der nu – desværre længere og 

længere tid imellem, at nye håndværkeranmeldelser lægges op på portalen. Dette er måske naturligt, men 

vi skal blive bedre til hele tiden at minde om, at løsningen findes. 

 

Kvalitetssikring 

Det er en vigtig del af vores arbejde, at vi sikrer kvaliteten i vores medlemstilbud, og sker det ikke, træder vi 

til. I året, der er gået, har vi hjulpet mange medlemmer. Et konkret eksempel var et medlem som følte sig 

dårligt behandlet i forbindelse med køb af en varmepumpe − som man via sit medlemskab kunne købe til 

en attraktiv pris. Vi gik ind i sagen og sørgede for, at der blev fundet en løsning. Da vi efterfølgende fik to 

lignende henvendelser, tog vi straks en dialog med samarbejdspartneren. Men i sidste ende følte vi os ikke 
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sikre nok på kvaliteten i samarbejdet og valgte derfor at opsige det. Alt sammen med henblik på 

kvalitetssikring.  

 

Kommunikation & PR 

I det kommende år skal vores kommunikation styrkes. En af Julies opgaver bliver at udarbejde en 

kommunikationsstrategi. Vi skal blive bedre til at bruge PR og blive synlige i medierne som 

interesseorganisation. Lige nu arbejder vi helt konkret på en historie om et medlem, hvis torp lige er blevet 

tilsluttet fibernet. Men da medlemmet ikke har et svensk personnummer, kan han ikke benytte de tjenester 

og muligheder, som fibernettet giver. Det er blot et af mange eksempler på de udfordringer, der er med 

manglen på svensk personnummer for os, der har hus i Sverige. Vi skal i dialog med de svenske 

myndigheder, og vi arbejder konkret på at få sat borgermøder i stand i de kommuner, der har mange 

danske fritidshusejere.  

 

Frivillighed 

Vi skal også fortsat have fokus på den gode frivillighed, vi har i foreningen. Vi fire i sekretariatet er jo ansat 

af jer – I er foreningen, og vi er jeres sekretariat – men der ingen tvivl om, at vi ikke kunne eksistere uden 

de mange frivillige kræfter, der bliver lagt i foreningsarbejdet. Vi kan godt bruge flere frivillige, og helt 

konkret søger vi nu en afløser for vores kære Kay, som har fungeret som foreningens alt mulig mand. Hvis 

nogen af jer har lyst til at høre mere – så kom endelig og sig til. 

 

Netværk 

Vi arbejder også på at styrke netværkene, og her giver vores nye Community i det nye medlemssystem 

mange muligheder. Derudover arbejder vi også på at få involveret de medlemmer, som ikke bor i 

Storkøbenhavn. Rent faktisk bor ca. 70 % af foreningens medlemmer i hovedstadsområdet. Men vi vil også 

gerne være der for de resterende 30 %. Derfor har vi planlagt et arrangement i Jylland her i foråret, hvor 

bestyrelsen og jeg drager af sted for at møde medlemmerne dér.  

 

 

SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ORIENTERINGEN 

 

Roar Nielsen: Hvad er fordelen ved at benytte Vardia? Hvad får man i procenter? 

 

Jannik Lindholm: Den største fordel ved at benytte Vardia er, at forsikringsvilkår og police osv. foregår på 

dansk. Prismæssigt ligger Vardia på niveau med lignende tilbud, men fra vores medlemmer har vi erfaret, at 

sådan noget som forsikringer, der kan være meget teknisk, vil folk helst have på dansk. Prisen er på 

markedsniveau. 

 

Ulla Juhl: Danske Lægers Vaccinations Service? Hvorfor har vi samarbejde med dem, der er jo ikke behov 

for gul feber vaccinationer i Sverige? 

 

Jannik Lindholm: Grunden til at vi har valgt dette samarbejde, skyldes, at mange medlemmer kan have 

glæde af den vaccination, man kan få mod TBE, flåtbid og hjernehindebetændelse, og den kan man få rabat 

på. 
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5. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB  

 

Kassereren Bent Hansen redegjorde: 

 

Årsregnskabet 

Regnskabet ser ikke så fantastisk ud som det plejer at gøre – idet vi har et underskud på 307.000 kr. Der var 

budgetteret med et underskud på 245.000 kr. Der er 5 indtægtsmuligheder at skrue på, og der er 12 

udgiftsmuligheder at ændre på, så det er lidt begrænset, hvor meget manøvremulighed vi har. Vi har haft 

meget fokus på dette i år, for økonomien er jo det vigtigste. Indtægterne er ikke så høje som vi havde 

forventet, men udgifterne passer heldigvis med det, vi havde budgetteret med. Vi har foretaget en 

tilpasning af de menneskelige ressourcer, og det giver en effekt i økonomien.  

 

Det nye medlemssystem belaster ikke driften udover afskrivning. Vi brugte penge fra foreningens formue 

ca. 700.000 kr. til at starte det på. Men den løbende drift er ca. 55.000 kr. højere end det gamle 

medlemssystem kostede os. Vi valgte at lukke Tyska Torpare, og skaden er betalt. Pengene blev taget ud af 

foreningens formue tilbage i 2013. Vi havde en vision i bestyrelsen om at kunne drive Tyska Torpare til 

noget. Det kunne vi desværre ikke, og nu har vi begrænset tabet til 450.000 kr. De er afskrevet, og 

foreningens formue er dermed 450.000 kr. mindre. Det er ren forsigtighed, der gør, at vi tog pengene fra 

formuen og ikke fra driften.  

 

Overskudskapital eller foreningens formue bliver stadig placeret i investeringsbeviser, men I ved jo godt 

hvordan renteniveauet er i Danmark. Der ikke voldsomt store renter ved indlån. Det skal også siges, at 

regnskabet har en ren revisor påtegning, hvilket vil sige at hverken den eksterne eller interne revisor har 

forbehold til regnskabet. 

 

SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET 

 

Else Birk: Hvor er der moms i det regnskab – eller er det inde i det eller ej? 

 

Bent Hansen: Regnskabet her er de korrekte netto-tal – så hvis du tager 20 % af vores omsætning, så er det 

momsen. Vi har altså betalt 940.000 kr. i moms, og det er mange penge. 

 

Bo Carén: Der er ingen bagtanker med dette spørgsmål, men lønomkostninger – hvordan er de fordelt og 

hvad dækker de over? 

 

Bent Hansen: Det er helt klart at vores forening er ikke lønførende, når vi sammenligner os med folk der 

laver det samme som vi gør. Udover løn til de fastansatte i sekretariatet, så er der 200.000 kr. i 

bestyrelseshonorar, og så er der en vis form for omkostninger til de frivillige, men det er ikke egentlig løn – 

det er udgifter man får dækket. Alt i alt er lønomkostningerne 2.900.000 kr., og de dækker altså 

sekretariatets medarbejdere og bestyrelseshonorarer primært.  

 

Jørgen Lykke: De 3.384.000 kr. der står på kontingenter, hvor mange medlemmer, drejer det sig om?  
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Bent Hansen: Man kan tage kontingentet og trække 20 % fra og dividere det op i det tal som står der – og 

så får man det eksakte tal og det er ca. 9.600. 

 

Thomas Jensen: Hvis jeg mindes korrekt, så sagde revisoren sidste år, at belastningen vedr. Tyska Torpare 

ville blive taget over resultatopgørelsen, men så vidt jeg kan se, så er det blevet taget over balancen. Er det 

korrekt? 

 

Bent Hansen: Det er korrekt. Der er blevet taget af foreningens formue, og det er blevet afskrevet af 

foreningens formue – og altså ikke over ordinær drift. Det er fuldstændigt rigtigt, at der på sidste 

generalforsamling blev sagt, at det skulle tages over driften, det var en fejl – og det beklager jeg 

selvfølgelig. 

 

Thomas Jensen: De 460.000 kr. der er blevet brugt på Tyska Torpare. Jeg formoder ikke at der er blevet 

trykket på knappen præcist når man ramte det runde tal. Gemmer der sig en positiv eller negativ saldo et 

andet sted?  

Bent Hansen: Ja, der gemmer sig et positivt beløb, da vi stadig har 42.500 kr. i aktiver i Torpare AB, i 

Sverige. Man kan godt anfægte den måde, vi har gjort det på, men det mener jeg nu ikke, der er nogen 

grund til.  Vi har stadig det hvilende selskab, og skulle vi kunne komme på en eller anden aktivitet der gør, 

at vi kan tjene nogle penge på det, så har vi det selskab – så skal vi ikke ud og etablere et en gang til.  

 

Jens Mathiesen: Hvad er administrationsomkostninger? 

Bent Hansen: Det er simpelthen det, det koster at drive foreningen, og de omkostninger der ikke relaterer 

sig til lønnen. 

 

Jens Hansen: Hvad er formuen – hvor meget har vi råd til? 

 

Bent Hansen: Dette er ikke en fattig forening, den er ca. 2.800.000 kr. 

 

Per Pedersen: Sociale omkostninger, hvad dækker det? 

Bent Hansen: Det er ATP og den slags. Altså sociale omkostninger, som vi pålægges af lovgivningen og ikke 

kan slippe for. 

 

Dirigenten: Altså tillæg til lønudgiften med andre ord. 

 

Bent Hansen: Ja, det kan man godt sige. 

 

Ove Rygård: Øvrige indtægter er faldet ret kraftigt. Hvad er de øvrige indtægter? 

 

Bent Hansen: Det er fx markedsføringstilskud fra samarbejdspartnere, og det er som så meget andet blevet 

sværere at løbe de penge hjem.  
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Ove Rygård: Nu sagde I før med hensyn til renterne, at det ikke var så meget man fik. Men det stiger jo her 

i budgettet for 15/16 til 40.000 kr. – er det så realistisk?  

Bent Hansen: Nej, jeg er enig med dig – der er potentiale til at lave en justering i udgiftsniveauet således at 

de 40.000 kr. holder vand.  

Ove Rygård: Fint. Jeg skal høre: under aktiviteter 64.000 kr. til 164.000 kr. – hvad er det, der berettiger til 

en stigning på 100.000 kr.?  

 

Bent Hansen: Nu snakker vi ikke om budgettet endnu, så lad os gemme det, til vi når til punktet. 

 

Dirigenten: Kan regnskabet godkendes?  

 

Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende. 

 

6. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE OG MEDLEMMER 

 

Bjørn Nielsen: Forslag om køb af elektronisk og transportabelt klaver til Torparekoret til 10.000 kr. 

Forslaget kommer fra hele Torparekoret, som ønsker et nyt klaver, da det nuværende har en del mangler. 

Det nuværende klaver på kontoret mister vi også, da ejermanden selv skal bruge det. 

Bjørn Hansen: Kan man forvente at de optræder til generalforsamlingen?  

 

Bjørn Nielsen: De var inviteret, men pga. sygdom og ferie kunne det ikke lade sig gøre. Men det er noget de 

gerne vil. 

 

Hanne Midskov: Jeg vil høre om andre udgifter til koret. Ligger de hos medlemmer af koret eller hos 

foreningen?  

 

Bent Hansen: Der er ingen udgifter, det er ligesom alt andet, vi foretager os frivilligt.  

 

Chris Poulsen: Det handler kun om 1 kr. pr. medlem, så jeg går ind for det.  

 

Jens Mathiesen: Transportabelt, hvad menes der med det?  

 

Bjørn Nielsen: Det er sådan et som vi har i Rosenkæret, så det nemt kan transporteres uden en flyttevogn.  

 

Jens Mathiesen: Jeg vil gerne skænke et, jeg har et til en værdi af 6.000 kr.  

 

Bjørn Nielsen: Koret fik tilbudt et til 20.000 kr. fra et andet medlem, da de havde nogle meget specifikke 

krav til klaveret. Men jeg kan ikke svare på deres vegne, om dit evt. kan bruges. 

 

Lone Ølgård: Tidligere musiklærer i folkeskolen. Der er stor forskel på et elektronisk og et almindeligt 

klaver, som skal stemmes hvert halve år, og er svært at flytte rundt på. Så jeg kan kun anbefale et ja til 
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forslaget.  

 

Dirigenten: Tak til Jens Mathiesen for tilbuddet. Vi stemmer: Fire ønsker ikke at stemme. Ingen stemmer 

imod. Resten stemmer for. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

7. FREMLÆGGELSE AF OG BESLUTNING VEDRØRENDE BUDGET FRA BESTYRELSEN  

 

Dirigenten: Bestyrelsen foreslår kontingentforøgelse på 50 kr. årligt, så et nyt kontingent kommer til at 

koste 475 kr.  

 

Bent Hansen: Når det kommende år er gået, så er vi landet på et minus på 132.000 kr. Vi har arbejdet 

meget med økonomien og kommer også til det fremadrettet. Kontingentkroner er den vigtigste 

indtægtskilde for foreningens økonomi. Så var der en der spurgte til, hvorfor der var en stigning på fra 

64.000 til 164.000 kr. Det skyldes, at Aktivitetsudvalget har mange aktiviteter, og derfor stiger udgifterne 

for aktiviteter også.   

 

Vi har på et bestyrelsesseminar arbejdet med en femårsplan. Planen går fra 2015 og helt frem til 2020. Der 

er en masse forskellige faktorer, og vi regner bl.a. med, at det vil blive sværere at få annoncekroner i hus og 

markedsføringstilskud. Så i 2020 vil vi være i underskud igen. Indtil da har vi et underskud på 132.000 kr. til 

næste år, som vi skal forholde os til. Kontingentstigningen vil først have effekt i 2016/2017, altså ikke dette 

regnskabsår, men det næste.  

 

IT-systemet var planlagt med en afskrivning på 10 år, men vi er blevet klogere, og nu bliver det afskrevet 

over fem år. Men nytteværdien er længere, så selvom det er afskrevet over fem år, så har vi altså glæde af 

det i mange flere år.   

 

Normeringen for sekretariatet er det kommende år sat til fire årsværk, ca. 7800 arbejdstimer. 

Om foreningens formue har jeg været inde på under regnskabet, så det ændrer sig ikke nu. Den placeres i 

investeringsbeviser, og så må vi håbe, renten stiger.  

 

Jørgen Lykke: Prøver at få kontingentindbetalingerne til at passe. Men stigningen på 50 kr. ganget med 

antallet af medlemmer passer ikke med det beløb, I har skrevet.  

 

Bent Hansen: Hvis du tager beløbet og fratrækker momsen, så kommer du frem til det rigtige tal, som også 

er det tal, vi er kommet frem til.  

 

Jørgen Lykke: Men så må vi have styr på det med momsen. Jeg kan i hvert fald ikke få det til at stemme, når 

jeg regner det ud, som du siger. Der må være noget i regnskabet der ikke helt stemmer.  

 

John Lauridsen (revisor): Vi har ikke revideret budgettet, men har kigget det igennem. Og jeg tror, du har 
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taget kontingentforhøjelsen i det forkerte år, den kommer først i 2016/2017.   

 

Jørgen Lykke: Tak! 

 

Birgitte Flyhn: Egenkapital i forhold til medlemmer er ikke så høj, så jeg synes kontingentforhøjelse er en 

god idé. 

 

Bent Hansen: Jeg tager det som en støtte til forslaget, og så minder jeg også om, at det ikke er stigning på 

50 kr. Da staten i dette tilfælde vil have moms på 10 kr. Så for foreningen betyder det, at man netto får 40 

kr. mere ind.   

 

Frede Vestergård: 12 % stigning er meget i disse år, og der er lav vækst overalt. Jeg synes ikke om forslaget 

og synes, det skal nedstemmes, og at man i stedet fokuserer på udgifter. Alternativt synes jeg, at man 

sender forslaget til urafstemning. Vi er 91 i dag, så vi er jo ikke så mange, og det er mest princippet i en 

stigning på 12 %, jeg er imod. Staten, kommuner og alt andet er nødt til at holde igen og spare, så det skal 

vi måske også. Og hvad får vi for medlemskabet, jeg benytter Scandlines og bladet, og grundlæggende får 

jeg ikke mere ud af medlemsskabet. Jeg kan som sagt godt betale beløbet, men princippet, synes jeg, er 

værd at tage stilling til og mener derfor, en urafstemning er det rigtige.  

 

Kurt Larsen: Jeg kan gå varmt ind for budgettet. Den sidste kontingentforhøjelse fandt sted i 2013, og 

dækker fire år, så det er ca. 2,5 % om året, hvilket svarer meget godt til løn- og prisstigninger. Og 

kombineret med den vanskelige situation med lidt færre medlemmer, så har jeg svært ved at se, hvor der 

skulle kunne spares mere, uden at det skader hele foreningens virksomhed.    

 

Ove Frederiksen: Jeg fik næsten svaret, jeg ville have spurgt om hvornår vi sidst havde kontingentstigning. 

Men der fik jeg svaret, altså i 2013.  

 

Jens Mathiesen: Jeg vil anbefale en kontingentstigning. Med de lave renter vi har i dag, så er det svært at få 

penge. Og vi skal investere noget for at få noget ud af det.  

 

Thomas Jensen: Jeg kan også støtte forslaget. Vi får en masse, bl.a. IT-platformen, og vi får også en masse 

god information. Og hvis vi nu skulle lave en urafstemning, så skal vi sende breve ud til alle medlemmer og 

de skal retur, det koster ca. 160.000 kr. i porto.  

 

Jørgen Lykke: 50 kr. er ikke meget i princippet, men jeg synes, det er vigtigt, at man har et pejlemærke i 

forhold til kontingentet og det, der spares på Scandlines og lidt på bladene. De to tal skal helst passe 

sammen.  

 

Søren Kronholm: 39,50 kr. for medlemskabet om måneden, det er ikke meget, og dermed heller ikke 

berettiget til en urafstemning. Og hvis man kun synes, at man får billige færgebilletter og et blad ud af det, 

så skal jeg minde om, at man ikke behøver at være medlem, hvis man er utilfreds.  

 

Erik Agertoft: Urafstemning er ikke relevant, for der står i paragraf 4, at kontingentet fastsættes af 
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generalforsamlingen, og det er os der er til stede i dag.  

 

Hanne Midskov: Jeg går også ind for en kontingentforhøjelse, men vi skal passe på faldende medlemstal.  

 

Bent Hansen: Jeg vil gerne lige samle op. Hvis I vidste hvor meget tid, vi har brugt på at komme frem til den 

her løsning. Nu får man som bestyrelsesmedlem et honorar, men det svarer ikke til det antal timer, vi 

bruger. Hvis der var andre hurtigere og nemmere måder at tjene penge på, så vi kunne undgå en 

kontingentforhøjelse, så havde vi gjort det, men der er ikke noget, vi har kunnet finde. Og vi vil ikke bede 

om en kontingentstigning på 5 kr. i år, 10 kr. næste år og 20 kr. det efterfølgende år. Man skal sammenligne 

os med en forening, fx FDM, som er mere indkøbsforening end vi er. Vi har gode rabatter ved fx Scandlines 

og med køb af maling, og vi har regnet på mange forskellige ting, men synes det virker mest troværdigt at 

tage en kontingentstigning i år.  

 

Frede Vestergård: Jamen, jeg kan godt høre hvor det bærer hen og det er også okay, men jeg vil gerne lige 

minde om, at det er de mest aktive af medlemmerne, der er her i dag. Og jeg kan godt se, det ikke vil 

fungere med postforsendelse, men så skal det måske i fremtiden være muligt at gøre via e-mails. Man skal 

bare passe på ikke at have for høje kontingenter, da medlemstallet kan falde.  

 

Dirigenten: Vi lukker her og stemmer om det nu, da det som tidligere nævnt er noget, der besluttes på 

generalforsamlingen. Og forslaget har været varslet, så alle medlemmer har haft mulighed for at møde op 

og stemme, og stigningen er heller ikke så voldsom igen. Der er heller ikke tradition for, at vi har været 

mange flere til generalforsamlinger.  

Jeg kan konstatere at tre stemmer imod det fremlagte budget, en stemmer ikke og resten stemmer for 

budgettet.  

 

Budgettet er hermed vedtaget og indebærer kontingentstigning på 50 kr. 

 

8. VALG AF FORMAND 

 

Dirigenten: Det er noteret, at bestyrelsen foreslår genvalg af vores nuværende formand Bjørn Nielsen. Jeg 

skal spørge, om der er andre der ønsker at kandidere? [… der klappes] Jeg betragter applausen som en 

godkendelse, der er ikke andre kandidater. Vi erklærer Bjørn Nielsen genvalgt for en ny toårig periode. 

Tillykke Bjørn. 

 

 

9. VALG AF TO BESTYRELSESMEDLEMMER 

 

Dirigenten: Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer Anders Grand og Claus Egeris, Anders 

har vi tilstede. Anders er drivkraft for IT og tidligere også vindkraft. Claus Egeris deltager meget i 

aktivitetsudvalget. Er der nogen andre der ønsker at kandidere til de to bestyrelsesposter? [… der klappes] 

Jeg ser ingen, og også her betragter jeg applausen som en godkendelse. Anders Grand og Claus Egeris er 

valgt for en ny toårig periode. Tillykke. 
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10. VALG AF FEM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 

 

Bjørn Nielsen: Følgende personer har tilbudt at være suppleanter: Pia Borg, Kim Høgh, Michael Engelhardt. 

Justine Hvidtsted stiller også op. 

 

Dirigenten: Så mangler der en enkelt, og hvis der er flere, der melder sig, så afholder vi en afstemning. 

Emilia Kollemorten og Jens Mathiesen melder sig.  

 

Jens Mathiesen: Jeg trækker mig igen.  

 

Dirigenten: Så der afholdes ikke afstemning om emnet. Justine Hvidtsted, Emilia Kollemorten, samt Pia 

Borg, Kim Høgh og Michael Engelhardt er dermed valgt. 

 

11. VALG AF REVISORER 

 

Dirigenten: Bestyrelsen foreslår John Lauridsen genvalgt som ekstern revisor og Henrik Græsdal som intern 

revisor – er der andre kandidater? [… der klappes]. Vi betragter dermed John Lauridsen og Henrik Græsdal 

som genvalgt. 

 

12. EVENTUELT 

 

Roar Nielsen: Med hensyn til det faldende medlemstal, så kan vi jo gribe i egen barm. Vi er en generation, 

der kan finde ud af at organisere os, og man kan også se, at inden for fagbevægelserne, falder 

organisationsprocenten – så skulle vi rende ind i en torpare eller en torpejer, der ikke er medlem, så kunne 

vi jo hver især prøve at påvirke dem ved et let pres. Sådan, så vi kan få en ordentlig organisationsrate og 

alle kan nyde godt af alle de her fordele, der er ved at være medlem – og ikke kun tænke på rabatter, men 

samordningsnumre og alt det andet arbejde, der bliver gjort. Jeg synes, I gør det godt, og jeg betaler gerne 

det kontingent. 

 

Jens Mathiesen: Jeg har oplevet det selv, på min egen ejendom. Den svenske offentlige forvaltning, sikkert 

kommunerne, er begyndt at sende en hälsovårdsinspektör ud – uden der er behov for det. De gider jo ikke 

selv at ofre penge på det, så de sender bare en regning. Så jeg har en fornemmelse af, at man er begyndt at 

bruge time share eller hvad det hedder. De er begyndt at finansiere nogle af deres ansatte ved 

unødvendige besøg omkring åer, vandløb osv. Jeg oplever det selv ret provokerende, og jeg har forsøgt at 

forhandle og protestere uden resultat. Hvert tredje år skal man have inspiceret sit oliefyr, så skal man 

tømme det og så skal en mand komme og kravle ned i den – som dansker skriger man jo af grin, når man 

hører det, og det tyder på at det er en erhvervsfremmende foranstaltning for borgernes penge. Det synes 

jeg, vi skal være opmærksomme på – så det er et tip til bestyrelsen.  

 

Dirigenten: Ja, jeg kan bekræfte at vi har hørt om det i medlemsrådgivningen, men det officielle svar er jo 

altid, at der var begrundet mistanke om, at det var nødvendigt.  
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Bjørn Hansen:  

Jeg har et forslag til bestyrelsen, som kompensation for den kontingentstigning der har været – hvad med 

at bestyrelsen arbejder på, at man kan få bropas nr. to og nr. tre gratis? Vi får jo det første gratis.  

Jannik Lindholm: Vi benytter enhver lejlighed, vi har med Øresundsbron, til at prøve at forbedre den 

medlemsfordel, vi har. Lige nu gælder det jo kun det første år, men Øresundsbron er en offentlig instans, og 

de arbejder efter princippet one size fits all. Dvs. vi kan ikke få en speciel medlemsaftale i forhold til deres 

andre samarbejdspartnere, så det er altså et langt sejt træk. Vi arbejder på nogle mindre fordele, såsom at 

man skal kunne få sin trailer med, ligesom vi har det med Scandlines. Det er det vi primært arbejder på med 

dem.  

 

Leif Petersen: Lige præcis det her har jeg sendt mail om til foreningen, og det svar, jeg fik, var, at så vil alle 

andre jo også have rabat – ja, og hvad så? Så jeg ville bare takke Jannik for, at han sørger for, at vi spørger 

dem hver gang – også om det med traileren, for det ville være godt.  

 

Roar Nielsen: Jeg ved ikke, om alle er klar over det, men man kan udstede 20 enkeltbilletter på 

Øresundsbrons hjemmeside. Har man en brobizz, kan man logge ind, og så kan man sende en enkelt billet, 

således at den person kan køre over broen til den pris, vi andre betaler. Det svarer til at låne kortet ud. Man 

kan sende via e-mail eller sms. 

 

Dirigenten: Nyttig info – tak for det. 

 

Kirsten Himmelstrup: Vi har lige fået brev om, at vi ikke længere måtte låne vores brobizz ud. Men det 

måtte vi gerne alligevel, hvis vi gav personen en seddel med med vores navn. De billetter, som man før 

kunne give, sagde de nemlig, at man ikke kunne bruge mere. 

 

Michael: Vi fik både et brobizz og et bropas, som der netop kan lånes ud, og det har vi altså stadigvæk. Jeg 

vil også gerne opfordre til, at man arbejder på det med gratis trailer. 

 

Dirigenten: Det var også det, medlemmet tidligere sagde, med, at man skulle kunne låne det ud – så det 

kan man altså godt. Tak for det.  

 

Irming Krabbe: Jeg har også to brobizz og et bropas, det er altså fuldt lovligt, at man kan låne det ud.  

 

Dirigenten: Jannik skulle vi ved lejlighed få fuldt afklaret hvad der gælder her og melde det ud? [… ja]  

 

Jens Mathiesen: En gratis trailer kan man få med over, men ikke båd-trailer. Jeg er aldrig blevet stoppet, 

men jeg er kørt over med sådan en flere gange med færgen. Er der nogen der har oplevet det? 

 

Dirigenten: Det kan vel indgå i Janniks research.  

 

Roar Nielsen: Jeg har lige logget ind på min mobil og kan bekræfte, at det med billetterne stadig gælder – 

altså de 20 om året.  
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Hans Munk: Håndværkerfradrag – er der nye informationer? 

 

Jannik Lindholm: Seneste nyt er, at det ikke er endeligt vedtaget – men man forventer at det bliver det.  

 

Dirigenten: Som jeg har forstået det, så får det den drejning, at det nu kun er miljørigtige tiltag, man får 

fradrag for. Men under samme forudsætninger som hidtil, men som jeg forstod Janniks svar, så vil der 

komme mere information om dette, når det er endeligt vedtaget. Flere under eventuelt?  

 

Jørn Hansen: Ville Jannik ikke lige forklare om brobizzen? 

 

Jannik Lindholm: Jo, jeg vil gerne lige knytte en bemærkning til det. For ½ år siden havde jeg et møde med 

Øresundsbron. Man får ikke et ekstrakort mere, men man printer en billet ud, hvis man har gæster der skal 

bruge brobizzen, men det er jo ½ år siden – så jeg vil gerne lige følge op og høre, om der skulle være 

kommet ændringer – og om man kan have flere bizzer. 

 

Dirigenten: Er der nogen der vil afbryde mig hvis jeg slutter af? […] Det var mit hverv for i dag, tak for nu og 

nu går ordet tilbage til formanden.  

Bjørn Nielsen: Tak for ordet og tak til dirigenten. På bestyrelsen og sekretariatets vegne vil jeg gerne have 

lov til at udtrykke en dybfølt tak for jeres opbakning til bestyrelsen. Det er et stort arbejde at drive 

foreningen, både i det daglige og på det strategiske plan, så det er vi meget glade for, at I bakker op om 

[der klappes]. Når det så er sagt, håber vi på at det hele kommer til at glide bedre fremover, for det har 

været et barsk år. Noget af det har været selvskabt, og noget er kommet udefra – men vi håber på et rigtig 

godt nyt forenings år. Med disse ord vil jeg ønske jer alle sammen en god sommer. Tak, fordi I kom, og god 

weekend! 


