
 

 

Bestyrelsens årsberetning 2017  

Danske Torpare – det er os, der arbejder for at give vores medlemmer de bedste vilkår og de største 

oplevelser i Sverige. 

I foreningsåret 2017 kom Danske Torpare i højere grad på landkortet i Sverige, aktiviteterne blev igen 

udvidet, årsplanen for sekretariatet blev videreudviklet, bestyrelsen arbejdede videre med sin 

kommunikationsstrategi, og vi holdt endnu en gang budgettet. 

Bestyrelsens arbejde gennem foreningsåret 

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder i 2017, foruden en række telefonmøder. Bestyrelsen deltager i 

netværk, udvalg og på ad hoc-møder. Desuden deltager bestyrelsen i løbende møder med centrale 

samarbejdspartnere og andre aktører. Bestyrelsens medlemmer deltager i mere end 50 møder om året. 

Bestyrelsen retter en stor tak til sekretariatet for samarbejdet, som igen i år har klaret opgaven flot, trods - 

til tider - mange udfordringer. 

Kommunikation 

Sekretariatet er med de lidt yngre kræfter, der er kommet til, blevet væsentligt mere videnstungt, når det 

drejer sig om kommunikation generelt og de sociale medier i særdeleshed. Der har i 2 år været nedsat et ad 

hoc-udvalg, kommunikationsgruppen, der arbejder på at binde de mange platforme, foreningen har, 

sammen på en ny og bedre måde. Vi har analyseret kommunikationskanaler, målgrupper, samspillet 

mellem platformene, og set på hvor der er behov for videreudvikling. Blandt andet er en ny hjemmeside et 

ønske, som det også er angivet under ”IT”. 

Interessevaretagelse 

2017 blev omsider året, hvor vi fik rigtig gang i kommunemøderne i Sverige, både som medlemsmøder og 

møder, hvor sekretariatet og bestyrelsen mødte forvaltningerne. Det holder vi fast i fremover. 

Medlemsmødet den 30. september i Markaryd var en stor succes, og det blev samtidig en skabelon for de 

fremtidige møder, hvor kommunen møder op med repræsentanter for forvaltningen, og hvor 

medlemmerne kunne stille spørgsmål og diskutere aktuelle emner med sin kommune. Samtidig havde 

medlemmerne mulighed for at udveksle oplevelser og erfaringer. Det sidste er ikke mindst vigtigt. 

Der er planlagt foreløbigt 4 kommunemøder i 2018.  

Aktivitetsudvalget 

 I foreningsåret 2016-17 er vi vendt tilbage til at producere halvårlige kursus- og aktivitetsprogrammer for 

Danske Torpare, og vil tilbyde alle medlemmer en række spændende og relevante kurser, 

kulturarrangementer og rejser til Sverige. 

Kursusprogrammet kommer fremover som indstik i Torpare-bladet efterår (oktober-marts) og forår (april-

september). Her vil medlemmerne som altid kunne finde tilbud om svensk sprogundervisning, juridisk 



 

 

bistand ved køb og salg samt forskellige tekniske kurser om huset og dets vedligehold. Et tilbud, vi synes, er 

vigtigt at give til nye medlemmer og alle os andre, der ikke har nået det endnu. 

Danske Torpare prioriterer også rejser og oplevelser højt. Det er vores ambition at tilbyde en række 

kulturelle og sociale arrangementer og friluftstilbud. Glæd jer. Ud over to halvårsprogrammer vil der 

selvfølgelig fortsat blive afholdt arrangementer, når mulighederne opstår. Alle kurser og aktiviteter fremgår 

på hjemmesiden, http://torpare.dk/aktiviteter.  

Danske Torpares aktivitetsudvalg er et netværk for frivillige torpare, der sammen udvikler og afholder 

kurser, rejser og andre oplevelsesaktiviteter som en del af forenings tilbud til alle medlemmer og kunder. Vi 

tæller kursusholdere, undervisere, turledere, dygtige medarbejdere og frivillige fra vores sekretariat. Har du 

tid og lyst, vil vi gerne invitere dig med på holdet hos Danske Torpare. Vi vil gerne være flere. 

 Priserne er på visse arrangementer steget i det forgangne år. Det er der en helt simpel grund til. I 

modsætning til fx Torpare-bladet, der betales via medlemskontingentet, er det bestyrelsens ønske, at 

kurser og aktiviteter betales af de medlemmer, der gør brug af tilbuddene. Med en lidt højere, men til 

gengæld bæredygtig pris, sikrer vi, at vi ikke behøver skære ned på vores udbud, selv hvis foreningens 

økonomi skulle blive presset i fremtiden. 

Danske Torpares kursuskatalog forår/sommer 2018 er ved at tage form. Glæd jer. Det nye halvårsprogram 

dækker månederne april til september, og udsendes med april-bladet. Det er for tidligt at løfte sløret 

endnu, men vi tør godt røbe, at vi forsøger at komme ud i det blå, ud midt i naturen, på rejser sammen, og 

få mulighed for flere arrangementer i Sverige. 

IT 

2017 stod primært i driftens tegn rent IT-mæssigt. Dog blev der brugt en del ressourcer på at optimere den 

daglige drift, forbedre samspillet med hjemmesiden samt sikre yderligere automatisering mellem de 

forskellige systemer. Vi er fortsat et stykke fra målet om, at alle kernefunktioner skal kunne tilgås via 

medlemslogin, og adaptationen blandt medlemmerne er ligeledes under målet, men vi ser positive 

fremskridt. I løbet af året stod det tillige klart, at vores nuværende hjemmeside ikke er tidssvarende, 

hvorfor et for-projekt blev søsat med henblik på at se på ny udvikling af denne. 

Rådgivningen 

Foreningens populære rådgivning inden for primært jura og teknik har atter i 2017 været en stor succes, 

hvor især advokat Lars Holm Rasmussen og civilingeniør Bjørn Donnis har hjulpet medlemmerne med 

spørgsmål af stor bredde.  

Medlemsbladet indeholder nu også en fast klumme, hvor en større kreds af medlemmer kan få glæde af 

svarene. 

Antallet af henvendelser til rådgivningen er steget støt.  

I den tekniske rådgivning har vi følt presset på antallet af spørgsmål, og samtidig kommer der vanskeligere 

spørgsmål. Vi søgte derfor sent på året om frivillige, og fik en overvældende respons. Derfor har vi udvidet 

med 3 faste frivillige. De tre afdækker et langt bredere område end tidligere: en arkitekt, (endnu) en 

http://torpare.dk/aktiviteter


 

 

ingeniør og en konservator (ekspert i bevaring af ældre ting). Udover de formelle uddannelser har vores 

nye rådgivere nok så betryggende uddannelser som tømrer, murer og bygningskonstruktør samt tilsammen 

mange, mange års erfaring i restaurering af bygninger og af alle tænkelige ting og sager. 

Økonomien 

Af årsregnskabet fremgår det, at foreningen fik et overskud på kr. ca. 350.000, hvor vi havde budgetteret 

med kr. 132.432. Det er godt, og vi holder indtil videre den 5-års plan, vi lagde i 2016. Men vi skal som altid 

holde fokus på økonomien, som er et fast punkt på alle bestyrelsens møder. Men mere herom under 

gennemgangen af regnskabet og i særdeleshed på de punkter, hvor vi kan se, vores forening er udfordret. 

Suppleanterne 

I 2017 har suppleanterne været inviteret til bestyrelsens ordinære møder som en forsøgsordning. Flere 

suppleanter benyttede sig af muligheden, og det er en god ekstra ressource at trække på. Tak til jer, der 

deltog. 

Frivilligheden 

Især sekretariatet har i 2017 haft meget stor glæde af en række faste frivillige, som hjælper med alt fra 

webshoppen, medlemsbladet, aktiviteter, ordreforsendelser, bogføring, medlemshenvendelser, 

bordopstilling med meget mere. 

For at takke de frivillige, holdt foreningen igen en frivillighedsfest den 21. september som en beskeden tak 

for den uvurderlige hjælp, de yder. Det er mange penge foreningen sparer med al den hjælp. 

Tak til alle frivillige! 

Bestyrelsesseminar i Gøteborg 

Bestyrelsens årlige seminar tager fremover udgangspunkt i årsplanen, som vi begyndte på i 2016 og 

videreudviklede i 2017. Årsplanen er bestyrelsens ”kontrakt” med sekretariatet, og bestemmer hvilke 

opgaver, bestyrelsen ønsker løst i samråd med sekretariatet – ud fra både de personalemæssige og 

økonomiske ressourcer, der er tilstede. 

På seminaret, der blev afholdt i Gøteborg den 1.-3. september, deltog foruden bestyrelsen og 

sekretariatschefen også advokat Lars Holm Rasmussen og 1 suppleant. 

Jysk-fynsk netværk 

I 2017 fik dette netværk fornyet liv, da Torben Bæk-Sørensen gik aktivt ind i rollen som tovholder på 

netværket. Netværket fik sin egen side på Facebook, hvor der flittigt bliver delt billeder og oplevelser. 

På grund af for ringe tilslutning på kun 10 medlemmer, blev vi nødt til at aflyse mødet den 25. marts i 2017, 

men havde pæn succes med at samle medlemmerne den 28. januar 2018 i Middelfart. Det er sekretariatets 

og bestyrelsens hensigt, såfremt der fortsat er opbakning til det, at afholde halvårlige møder i provinsen. 

Bestyrelsen takker alle, der har bidraget til foreningens drift og virke i årets løb.     


