
1 
 

Bestyrelsens årsberetning 2018  

Baggrunden for ændringerne i bestyrelsessammensætningen 

Midt i december og i forbindelse med budgetlægningen valgte formand Bjørn Nielsen og kasserer Bent 
Hansen at trække sig fra bestyrelsen. Der har i længere tid været uenighed om drifts- og 
udviklingsspørgsmål, og som følge heraf samarbejdsvanskeligheder. I henhold til vedtægterne 
konstitueredes en ny bestyrelse, hvor to suppleanter indtrådte i bestyrelsen indtil den ordinære 
generalforsamling.  

Rådgivningen 

Der er kommet betydelig flere skattemæssige spørgsmål, hvilket har betydet at foreningen har fået SKAT til 
at komme og holde oplæg og svenske Skatteverket kommer ligesom sidste år, hvor der er mulighed for at 
komme til generel informationsaften og få individuel hjælp.  

Den juridiske rådgivning følger sit normale lejde, men navnlig ser vi relativt flere henvendelser om salg, 
hvor hovedvægten tidligere var køb og generationsskifte. Grundet det store behov, har foreningen udvidet 

sine foredrag herom, og i det seneste år har vi haft 5-6 årlige foredrag om generationsskifte med ca. 40 
medlemmer.  

Dette store behov for generationsskifte afspejler medlemmer, som købte ejendomme i Sverige i 70 erne og 
80 erne, hvor der nu er er naturligt behov for at overdrage videre.  

Enkelte henvendelser synes at vise, at det gamle fænomen om allemandsretten kan trænge til ny 

information både for forpligtelser og rettigheder som husejer i Sverige. 

Den tekniske rådgivning har haft stigende antal henvendelser som følge af kommunernes skærpede krav til 
afløb, og det har også bevirket flere kurser i vand- og afløb. Desuden fik foreningen sidste år flere rådgivere, 
som kan rådgive om andet vedrørende huset, hvilket har medført flere medlemshenvendelser.  

Det politiske arbejde 

Bestyrelsen har arbejdet med både svenske og danske ministre om samordningsnummeret, som giver en 
hel del udfordringer for danske torpare. Der presses på og Nordisk råd er også gået ind i sagen. Der har 
været afholdt en række møder med kommunerne i Sverige, og det fortsættes, da det har været en stor 

succes. Danske Torpare har indgået en hel del samarbejde med andre organisationer, som har relevans for 
foreningen – herunder Øresunddirekt, Lantmäteriet, Nordisk Råd, Greater Copenhagen og 
Øresundsinstituttet.  

Aktiviteter 
 
Foreningens kursus- og aktivitetsvirksomhed er forankret i bestyrelsen, som har nedsat Aktivitetsudvalget. 
Udvalget består af en række medlemmer, som har interesse for at planlægge, udvikle og afholde forskellige 
aktiviteter for medlemmerne. Udvalget planlægger forårets/sommerens og efterårets/vinterens aktiviteter 
og kursustilbud. I år har der været særlig stor interesse for kurser i generationsskifte, vand- og afløb, 
svampekurser og musikarrangementer. Aktiviteterne behøver ikke at have et svensk islæt, da deltagelsen i 
og fællesskabet omkring aktiviteterne, skaber et tilhørsforhold til foreningen.  
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Kommunikation 

Foreningen kommunikerer hovedsageligt på fire forskellige platforme: Facebook, nyhedsmail, torpare.dk og 
Bladet Torpare. 

Foreningens kommunikationsplatforme skal understøtte hinanden og sikre, at man som læser får et indtryk 

af sammenhæng, og at vi som forening ved, hvem vi har i tale via de forskellige kanaler.   

På Facebook når vi ud til mange, og har lidt over 3200 likes. Her når vi også mange som ikke er medlemmer, 
og som ikke kender til foreningen. Her tænker vi derfor i, hvordan vi brander os både overfor potentielle 

medlemmer og medlemmer. På Facebook vil man altså både finde opslag med foreningens aktiviteter, men 
også omtale af nye medlemsfordele og information om, når vi som forening gør en politisk indsats i 
Danmark eller Sverige på medlemmernes vegne.  

Nyhedsmailen som sendes ud til næsten 9.000 læsere. 1 – 2 gange om måneden, indeholder informationer 
og nyheder til danskere med hus i Sverige. Denne kommunikationskanal er et rigtig godt værktøj til at nå ud 

til mange og vi kan se, at trafikken på hjemmesiden stiger markant efter at nyhedsbrevet er blevet sendt 

ud. 

Den nye hjemmeside lanceres ultimo februar.  Den bliver enklere at tilgå fra mobile eller tabletenheder. 

Den nye hjemmeside skal dels tiltrække nye medlemmer, og dels få flere eksisterende medlemmer til at 
tilgå den, da indhold, webshop og andre undersider præsenteres på en simpel og overskuelig måde. Den 

nye hjemmeside vil styrke Danske Torpares online tilstedeværelse og udtryk. Rent økonomisk vil der være 
mulighed for flere annonceindtægter og mersalg ved webshoppen samt besparelse af personaleressourcer.  

Bladet Torpare  

Bladet har stor værdi for vores medlemmer ifølge medlemsundersøgelsen. Bladet skal handle om huset i 

Sverige, og der må meget gerne være mennesker at finde og deres historier.  

Vi ved at I læser hele bladet, og vi bestræber os derfor på at gøre det til en informativ, inspirerende og 

Sverige-omkredsende oplevelse at åbne bladet. 

Frivillighed 

Foreningen har fået flere frivillige ildsjæle, som udgør en hjørnesten i Danske Torpare.  Uden deres indsats 

og engagement var Danske Torpare ikke det, som foreningen er i dag.  

De frivillige har hver deres kompetencer og baggrunde, som gør, at de kan bidrage meget forskelligt og 

imødekomme en bred vifte af sekretariatets behov, og det er en kæmpe styrke. Det er lige præcis det, der 
sker, når mennesker mødes og vi skaber relationer og opbygger netværk. Vi hjælper hinanden, og vi har et 
fælles mål.  

Den fælles indsats rummer et stort potentiale for at skabe resultater for vores medlemmer. Vi vil fremover 
udvikle og styrke denne markante indsats, som allerede i dag leveres af de frivillige.  Vi vil udvikle de 
rammer, som foreningen stiller til rådighed for de frivillige engagementer. De frivillige indgår i et 

fællesskab, som vi i højere grad vil understøtte, motivere, inspirere og anerkende. Når det kommer til 
stykket, er de frivillige lige så fokuserede på resultaterne, som bestyrelse og sekretariat er.  

Det, der motiverer de frivillige, er at gøre en forskel. I Danske Torpare har de frivillige mulighed for at gøre 
en indsats, som giver mening både for dem selv og for andre. Fordi vi har de frivillige, er foreningen i stand 

til at udvikle foreningen, og deres indsats er af stor betydning for organisationens forankring.  Vi vil have en 
frivillighedskultur, hvor en professionel rammesætning gør det enkelt, attraktivt og netop frivilligt at 
bidrage til vores aktiviteter og medlemstilbud.  
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De frivilliges umiddelbare drivkraft er at hjælpe andre og gøre en forskel, men på den lange bane bidrages 
også til fællesskabet, tilhørsforholdet til sekretariatet, medlemmerne, de øvrige frivillige og hele netværket.  

Økonomiske udfordringer 

Foreningens økonomi har gennem en årrække været under pres primært grundet et 

faldende medlemstal kombineret med generelt stigende omkostninger, og det har 
desværre resulteret i et underskud i det forgangne foreningsår.  

Udgangspunktet var et overskud på 161.600 kr. men resultatet blev et underskud på 

511.500 kr. som primært skyldes investeringen i ny hjemmeside på ca. 260.000 kr. samt 
øgede udgifter relateret til bladet (herunder porto) på ca. 160.000 kr. Den resterende 
forskel skal bl.a. findes i lavere kontingentindtægter og kursreguleringer mm. 

Foreningen ser løbende på hvordan vi kan forøge indtægterne og har derfor bl.a. 
igangsat en hvervekampagne for at tiltrække flere nye medlemmer - et tiltag som vi 

allerede nu ser positive resultater fra. En af de store udgiftsposter er husleje og vi har 

derfor valgt at opsige lejemålet på RK med henblik på at finde et billigere alternativ i 
løbet af foråret. 

Der har været overvejelser om hvorvidt vi skal hæve kontingentet, men på nuværende 
tidspunkt er det besluttet at sætte det i bero indtil Bestyrelsen kan udarbejde en klar 

plan for hvordan sådanne øgede indtægter bedst kan benyttes til glæde og gavn for 
medlemmerne. 

Netværk 

Foreningen har i dag jagtnetværket, skovgruppen, det fynsk-jyske netværk, andelsnetværket, 

udlejernetværket og vindkraftgruppen. Vore netværk giver mulighed for sparring og videndeling mellem 
medlemmer med fælles interesser. Det senest etablerede netværk er jagtnetværket med nu over 140 

medlemmer, som har haft stor succes med deres arrangementer. Netværkene er karakteriseret ved at de 

etableres og drives frivilligt De er en vigtig og levende del af vores forening, og derfor ser bestyrelsen en 

stor opgave i aktivt at inddrage netværkene i driften og udviklingen af foreningen. 

Flere medlemmer 

- Hvervning og fastholdelse  

Foreningen har faldende medlemmer og det skyldes færre generationsskifte og ifølge SCB at færre 
danskere køber hus i Sverige. Bestyrelse har iværksat et arbejde om hvordan vi fastholder og hverver nye 
medlemmer. I dag foregår hvervning hovedsagelig via Facebook kampagner og frivillige medlemskanaler. Vi 
skal ud og være synlige og vise, at vi er foreningen, der ved alt om det, du ikke kan overskue at undersøge, 

om det at købe og have hus i Sverige. Foreningen skal have fat i de nye købere via ejendomsmæglerne med 

henblik på at indgå et samarbejde med ejendomsmæglerne om, at de har mulighed for at lave flere 
hussalg, hvis de indgår et samarbejde med Danske Torpare. Der arbejdes på et særtryk af medlems-bladet, 
som kan formidles rundt. Vi har også en mentorordning, som i dag består af 2 ægtepar fra hhv. Ljungby og 

Älmhult Kommune. Disse mentorer skal både hjælpe eksisterende medlemmer men også hjælpe nye 
medlemmer til rette og være opsøgende i forhold til nye medlemmer. Køberkurserne skal der holdes flere 

af i løbet af året, og på Fyn og i Jylland skal vi teste om online kurser fungerer. De fleste har brug for meget 
sparring, når der skal købes hus, og her kommer vores faglige viden ind i billedet – vi skal brede køberkurset 

ud på flere formater: som kort 10 ting at være opmærksom på, når du kigger på hus i Sverige og mere 
udførlige guides til at starte købsprocessen.  



4 
 

Køberkurset skriver sig også ind i vores kernefortælling om, at vi netop er foreningen der kan guide dig 
igennem hele den komplicerede købsproces fra idé til underskrift. Her har vi mulighed for at vise vores 
store viden, og det skal vi have med i vores præsentation af kurset. 

Det samme gælder for ”Generationsskiftekurset” og ”Gode råd til delte ejerskabsformer”, hvor vi viser en 
høj faglighed på det juridiske felt, og det at vi har sat os ind i, hvilke situationer vores medlemmer sidder i. 
Igen er det oplagt at vinkle kurserne som en del af vores kernehistorie og sørge for, at der altid er nok af 

disse kurser, så man altid kan få råd og vejledning på disse kurser, som jo er en af vores kerneydelser.  

Bjørn Donnis kurser om Vand og Brønd, er bestemt også kurser, der er med til at styrke vores 
kernefortælling, og sætter vores tekniske viden i spil som forening.  

Svampeture, fisketure og traneture i det svenske er med til at vække identitetsfølelsen om det at være 
husejer i Sverige og ikke mindst fællesskabsfølelsen. Disse skal også skrives ind i kernefortællingen, da de 

bidrager med en stor del af det følelsesmæssige tilhørsforhold til foreningen.  

Bestyrelsen vil have fokus på udvikling af foreningen. Der er mange muligheder for at få nye medlemmer og 

økonomisk vækst. Det nye hold vil arbejde på en revision af Vision 2020 og lægge en strategi for fremtiden. 
Det kan ikke undgås at varsle generalforsamlingen om en kontingentstigning, men det sker først, når vi har 
en plan for dette. Det nye hold vil i langt højere grad involvere medlemmerne i de fælles beslutninger for 

foreningens fremtid.  

Foreningen har i de senere år måttet tage en relativ stor nettomedlemsafgang ad notam. Der er i dag ca. 
8.500 medlemmer.  

I budgettet 2018-2019 regnes med 8.400 medlemmer som beregningsgrundlag, og udviklingen skal vendes 

fra afgang til tilgang. Fordi færre medlemmer betyder færre muskler som forening. Til at gøre det, som 
vores medlemmer forventer af foreningen, til hele tiden at udvikle aktiviteter, blad, rådgivning mv. 

Ift. mange andre organisationer, har vi ikke lokalforeninger, som kan forankre vores vision. Der er enighed 

om, at vi er nødt til at flytte os, gøre os relevante og rebrande vores kendemærke. Danske Torpare skal i 

højere grad inddrage medlemmerne og satse på fællesskabet, men det kræver, at fællesskabet dyrkes. 

Dette skal resultere i en varig medlemsrelation.  

Danske Torpares kerneområder er at varetage interesser for danske fritidshusejere i Sverige, formidle viden 

og give gode oplevelser. 

Den foregående bestyrelse har ind i mellem drøftet relevante vedtægtstilpasninger i foreningen, og ønsket 

blev accentueret ved ændringerne i bestyrelsen medio december 2018. 

Det er emner som antal bestyrelsesmedlemmer, foreningens driftsår evt. kalenderåret, hvem vælger 
formand, m.fl. som er blevet drøftet. 

Det er essentielle emner, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at nedsætte et vedtægtsudvalg efter 
generalforsamlingen i dag. I inviteres til at deltage med henblik på at blive involveret i vedtægtsarbejdet.   

Partnerskaber 
 
Danske Torpare skal indgå en række partnerskaber med andre virksomheder og organisationer fremover 
med det formål at vækste. Derfor et det strategisk godt med alliancer og tværkulturelle 
samarbejder.  Indgåelse af partnerskaber er også med det formål at få tilført yderligere midler til 
foreningen.  
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Foreningens fremtidsperspektiv 

Bestyrelsen vil have fokus på udvikling af foreningen. Der er mange muligheder for at få nye medlemmer og 
økonomisk vækst. Bestyrelsen arbejder på at lægge en ny strategi for foreningen frem mod 2025.  Det kan 
ikke undgås at varsle generalforsamlingen 2019 om en kontingentstigning, der først gennemføres, når den 
nye bestyrelse har udarbejdet en handlingsplan for Danske Torpare. Bestyrelsen vil involvere 
medlemmerne i arbejdet med at udvikle foreningen.  

Foreningen har i de senere år måttet tage en relativ stor nettomedlemsafgang ad notam. Der er i dag ca. 
8.500 medlemmer.  

I budgettet 2018-2019regnes med 8.400 medlemmer som beregningsgrundlag, og udviklingen skal vendes 

fra afgang til tilgang. Fordi færre medlemmer betyder færre muskler som forening. Til at gøre det, som 
vores medlemmer forventer af foreningen, til hele tiden at udvikle aktiviteter, blad, rådgivning mv. 

Ift. mange andre organisationer, har vi ikke lokalforeninger, som kan forankre vores vision. Der er enighed 

om, at vi er nødt til at flytte os, gøre os relevante og rebrande vores kendemærke. Danske Torpare skal i 
højere grad inddrage medlemmerne og satse på fællesskabet, men det kræver, at fællesskabet dyrkes. 

Dette skal resultere i en varig medlemsrelation.  

Danske Torpares kerneområder er at varetage interesser for danske fritidshusejere i Sverige, formidle viden 

og give gode oplevelser. 

Den foregående bestyrelse har ind i mellem drøftet relevante vedtægtstilpasninger i foreningen, og ønsket 
blev accentueret ved ændringerne i bestyrelsen medio december 2018. 

Det er emner som bestyrelsens størrelse, ændring af foreningsåret så det følger kalenderåret, valg af 

foreningens ledelse, dvs. formand og bestyrelsesmedlemmer, kravet om dansk nationalitet og 
tilknytningsforholdet til København  

Det er essentielle emner, hvorfor bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


