
	
	

Referat	fra	Danske	Torpares	ordinære		
generalforsamling	lørdag	den	24.	februar	2018	

	_______________________________________________________________________________	
	
VELKOMST		
Formand	Bjørn	Nielsen	bød	velkommen	til	Danske	Torpares	ordinære	generalforsamling	2018,	der	
afholdtes	fra	kl.	12	på	Stengård	Skole,	Trumfvej	1,	Kongens	Lyngby.	Der	var	127	fremmødte	medlemmer	af	
foreningen.	

	

1.	VALG	AF	DIRIGENT		
Bestyrelsen	foreslog	advokat	Lars	Holm	Rasmussen	som	dirigent,	og	generalforsamlingen	godkendte	
forslaget.	Dirigenten	konstaterede,	at	generalforsamlingen	kunne	anses	for	lovligt	varslet,	idet	indkaldelsen	
var	udsendt	rettidigt.	

	

2.	VALG	AF	REFERENT		
Bestyrelsen	foreslog	Maja	Seistrup	som	referent,	og	forslaget	blev	godkendt	af	forsamlingen.		

	

3.	BESTYRELSENS	ÅRSBERETNING		
	
3.1	Bestyrelsens	arbejde	gennem	foreningsåret	
Formand	Bjørn	Nielsen	beretter:	
”Vi	er	i	al	beskedenhed	en	aktiv	bestyrelse	med	hver	vores	kompetencer,	der	supplerer	hinanden	godt.	
Udover	seks	til	otte	bestyrelsesmøder	om	året,	mødes	vi	til	et	årligt	bestyrelsesseminar	over	flere	dage	og	
et	telefonisk	møde	en	fredag	i	hver	måned.	Hvert	bestyrelsesmedlem	er	derudover	medlem	af	hver	deres	
faste	udvalg,	foruden	et	ad	hoc	udvalg	og	netværk,	ligesom	vi	mødes	med	svenske	kommuner	og	andre	
samarbejdspartnere	og	er	i	hyppig	kontakt	med	sekretariatet.”	
	
3.2	Kommunikation	
Formand	Bjørn	Nielsen:	
”Vi	er	en	forening	med	mange	platforme	(blad,	nyhedsbrev,	Facebook	og	hjemmeside),	som	det	er	vigtigt	at	
bevare	en	rød	tråd	imellem.	Derfor	nedsatte	vi	i	2016	et	kommunikationsudvalg,	der	siden	har	arbejdet	på	
at	udvikle	foreningens	kommunikationsstrategi.	Det	er	en	lang	proces,	men	vi	regner	med	at	afslutte	den	i	
løbet	af	2018.	Danske	Torpares	bladudvalg	vil	blive	inviteret	til	at	give	deres	input	i	løbet	af	foråret	2018.”	
	
3.3	Interessevaretagelse	
Formand	Bjørn	Nielsen:	
”Ifølge	Danske	Torpares	vedtægter	er	det	én	af	bestyrelsens	forpligtelser	at	være	i	tæt	kontakt	med	de	
svenske	myndigheder.	Det	er	et	punkt,	vi	tidligere	har	haft	problemer	med	at	leve	op	til.	Men	jeg	skal	love	
for,	at	vi	er	kommet	på	landkortet	i	2017.		Sekretariatschef	Victoria	Lindtner	og	jeg	startede	2017	med	en	
rundtur	til	de	kommuner,	hvor	Danske	Torpare	har	flest	medlemmer	med	fritidshus.	Vi	fik	en	fantastisk	
velkomst,	selvom	jeg	med	skam	må	meddele,	at	flere	kommuner	ikke	kendte	vores	forening	på	forhånd.	
Det	gør	de	til	gengæld	nu.	Konkret	førte	turen	til,	at	vi	i	samarbejde	med	forvaltningen	i	Markaryd	
Kommune	arrangerede	et	informations-	og	spørgemøde	for	foreningens	medlemmer,	der	er	bosat	der.	Det	



var	en	fantastisk	dag	med	130	fremmødte	medlemmer.	Derfor	fortsætter	vi	den	nye	’tradition’	i	2018	med	
et	møde	i	Almhult	10.	marts	og	Ljungby	24.	marts.	Jeg	håber,	at	møde	mange	af	jer	derude!”	
	
3.4	Aktivitetsudvalgets	arbejde		
Bestyrelsesmedlem	og	formand	for	Aktivitetsudvalget	Claus	Egeris:	
”I	2018	har	Aktivitetsudvalget	med	positive	tilbagemeldinger	afholdt	mere	end	35	kurser,	foredrag	og	ture.	
Kursusvirksomheden	har	bidraget	med	en	indtægt	på	256.000	kroner	til	foreningens	samlede	økonomi.	Det	
kan	kun	lade	sig	gøre,	fordi	foreningens	frivillige	lægger	arbejdstimer	i	at	deltage	i	møder	med	
Aktivitetsudvalget	eller	selv	at	stå	for	et	arrangement.	Af	gode	eksempler	på	sidstnævnte	kan	nævnes	Per	
Bonke,	der	var	med	til	at	arrangere	en	udsolgt	tur	til	Kiruna,	Morten	Hattesen,	der	spottede	et	stort	behov	
for	motorsavskurser,	og	Ole	Andersen	og	Geert	Fredslund,	der	blandt	andet	arrangerer	tranesafari.	Vi	
arbejder	på	at	gøre	det	lettere	at	blive	frivillig,	blandt	andet	ved	at	sekretariatet	har	fået	en	større	rolle	i	
koordinering	af	Aktivitetudvalgets	arbejde.	Tøv	ikke	med	at	gribe	fat	i	mig,	hvis	I	har	gode	ideer	til	
arrangementer.	
	
En	særlig	ting,	der	er	sket	i	2017,	er,	at	Danske	Torpares	fik	et	trykt	kursuskatalog	med	oktoberbladet.		
Formålet	med	det	er	at	skabe	en	samlet	oversigt	over	vores	arrangementer,	som	kan	inspirere	og	gøre	det	
muligt	at	planlægge	i	god	tid.	Derudover	vil	vi	have	en	række	arrangementer,	som	bliver	meldt	ud	med	
kortere	varsel,	når	mulighederne	opstår,	så	følg	også	med	på	www.torpare.dk	>	aktiviteter.”	
	
3.5	IT	
Bestyrelsesmedlem	Anders	Grand:	
”I	ved	fra	tidligere	generalforsamlinger,	at	Danske	Torpare	de	seneste	år	har	implementeret	to	tunge	IT-
systemer:	regnskabsprogrammet	Navision	og	medlemssystemet	Membercare.	I	2017	har	vi	fokuseret	på	
drift.	Det	har	været	en	velkommen	mulighed	for	at	få	systemerne	op	at	køre	på	fuld	kraft	og	forbedre	dem,	
hvor	det	var	muligt.	De	mangler	stadig	finpudsning,	specielt	omkring	de	funktioner,	medlemmerne	selv	kan	
tilgå.	Det	er	dog	en	stor	aflastning	for	sekretariatet,	at	I	selv	går	ind	på	torpare.dk	>	min	profil,	hvis	I	fx	skal	
skifte	adresse.	Derfor	vil	jeg	opfordre	alle	medlemmer	til	at	lære	medlemsiden	bedre	at	kende.	
	
Vores	fokus	i	2018	bliver	at	arbejde	for	at	udskifte	hjemmesiden.	Den	eksisterende	er	umoderne,	og	har	af	
den	grund	meget	store	driftsomkostninger	og	understøtter	ikke	de	muligheder,	der	er	i	Membercare	–	fx	at	
det	kan	blive	lettere	at	melde	sig	til	og	betale	for	arrangementer.”	
	
3.6	Danske	Torpares	rådgiving		
Bestyrelsesmedlem	og	teknisk	rådgiver	Bjørn	Donnis:	
”Danske	Torpares	juridiske	rådgivning	varetages	i	første	omgang	i	sekretariatet,	hvor	sekretariatschef	
Victoria	Lindtner,	som	er	uddannet	jurist,	besvarer	henvendelser	om	blandt	andet	køb	og	salg	af	huse.	
Denne	del	af	rådgivningen	går	hurtigt	og	registreres	ikke,	men	et	kvalificeret	bud	er,	at	cirka	100	
medlemmer	om	året	får	hjælp	her.	
	
Henvendelser	af	mere	kompliceret	karakter	sendes	videre	til	advokat	Lars	Holm	Rasmussen	og	hans	
svenske	kollega	Mats	Nilsson.	I	2017	var	der	300	henvendelser	til	denne	del	af	rådgivningen.		
	
Jeg	har	tidligere	varetaget	Danske	Torpares	tekniske	rådgivning	alene,	men	typen	af	spørgsmål	er	
efterhånden	grebet	om	sig.	Så	selvom	jeg	kun	havde		100	henvendelser	i	2017,	fik	jeg	brug	for	forstærkning	
kundskabsmæssigt.	I	efteråret	søgte	vi	derfor	nye	frivillige	til	at	være	med	til	at	besvare	jeres	spørgsmål.	
Glædeligt	nok,	fik	vi	rigtig	mange	ansøgninger	fra	torpare	med	spændende	kvalifikationer.	De	tre	nye	
rådgivere	er:		
	
-	Anders	Larsen,	murer	og	ingeniør	med	rigtig	meget	erfaring	i	at	restaurere	svenske	huse	



-	Jesper	Holm,	tømrer,	bygningskonstruktør	og	arkitekt	
-	Torben	Holst,	uddannet	konservator	med	speciale	i	at	bevare	og	istandsætte	gamle	ting	
	
Jeg	er	stolt	og	ydmyg	over	de	dygtige	mennesker,	der	er	kommet	på	holdet.	Jeg	vil	opfordre	jer	til	at	holde	
dem	travlt	beskæftiget	med	spørgsmål.”	
	
3.7	Foreningens	økonomi	
Kasserer	Bent	Hansen	oplyste,	at	foreningen	fik	et	overskud	på	ca.	350.000	kroner	i	2017.	Bestyrelsen	
havde	budgetteret	med	132.432	kroner.	
	
3.8	Suppleanter	
Formand	Bjørn	Nielsen:	
”De	nuværende	suppleanter	til	bestyrelsen	er:	Pia	Borg,	Justine	Holm	Hvidtsted,	Emilia	Kollemorten,	Mikael	
Engelhardt	og	Kim	Høgh.	
	
I	2017	har	vi	i	en	forsøgsordning	tilbudt	suppleanterne	at	deltage	i	alle	bestyrelsesmøder.	Det	har	vist	sig	at	
være	en	ekstra	resurse	i	bestyrelsens	daglige	arbejde.	Ikke	mindst	på	af	grund	de	nuværende	suppleanters	
faglige	profiler	inden	for	blandt	andet	kommunikation	og	IT.	Jeg	understreger	dog,	at	det	er	en	
forsøgsordning,	og	at	suppleanterne	ikke	har	haft	pligt	til,	men	blot	mulighed	for	at	deltage	i	møderne.”	
	
3.9	Frivillighed	
Formand	Bjørn	Nielsen:	
”Det	kan	lyde	som	en	kliché,	men	de	frivillige	er	en	unik	resurse	for	vores	forening.	Vi	har	en	trup	på	cirka	
45,	der	enten	hjælper	fast	på	sekretariatet,	rådgiver	eller	sidder	med	i	et	af	vores	udvalg.	Som	en	beskeden	
tak	for	deres	arbejde,	har	vi	de	sidste	tre	år	inviteret	til	frivillighedsfest	i	Rosenkæret	en	gang	om	året.”	
	
3.10	Bestyrelsesseminar	
Formand	Bjørn	Nielsen:	
”I	2017	gik	vores	årlige	bestyrelsesseminar	til	Gøteborg	og	varede	tre	dage.	Sekretariatschef	Victoria	
Lindtner	og	suppleant	Justine	Holm	Hvidtsted	deltog	udover	bestyrelsen.		
	
Som	noget	nyt	brugte	vi	foreningens	årsplan	som	basis	for	diskussionen	på	seminaret.	Det	gav	god	mening,	
fordi	årsplanen	fungerer	som	en	slags	resultatkontrakt	med	sekretariatet,	der	hjælper	os	til	at	tænke	
langsigtet.	Vi	mener,	at	bestyrelsens	vigtigste	job	er	at	lægge	de	brede	linjer,	så	sekretariatet	kender	
retningen	for	deres	arbejde.	
	
En	af	de	vigtige	ting,	vi	bruger	bestyrelsesseminaret	på,	er,	hvordan	foreningens	midler	skal	fordeles	det	
næste	år.	80-90	procent	af	jeres	kontingent	går	fast	til	husleje	og	lønninger,	så	det	kan	vi	ikke	skrue	på,	men	
resten	af	pengene	skal	anvendes	på	bedste	vis.”	
	
3.11	Jysk-Fynsk	Netværk	
Formand	Bjørn	Nielsen:	
”I	2017	startede	vi	Jysk-Fynsk	Netværk	for	medlemmer	vest	for	Storebælt,	der	blandt	andet	skal	sikre	flere	
torpare-relevante	arrangementer	på	Fyn	og	i	Jylland.	Netværket	har	i	øvrigt	Facebookgruppen	’Torpare	-	
Fyn	og	Jylland’,	hvor	der	er	kommet	godt	gang	i	diskussionen.	Her	er	alle	andre	medlemmer	af	Danske	
Torpare	i	øvrigt	også	velkomne	til	at	melde	sig	ind	og	hente	inspiration.	Netværket	har	været	en	gedigen	
succes	–	det	er	godt	nok	et	eksempel	fra	2018,	men	jeg	vil	lige	nævne,	at	vi	den	16.	januar	mødtes	med	60-
70	af	dets	medlemmer	til	medlemsmøde	i	Middelfart.	Netværket	er	kommet	i	stand	takket	være	frivillig	
Torben	Bæk	Sørensen,	der	kom	til	os	med	ideen	og	har	lagt	meget	arbejdskraft	i	den.”	
	



Kommentarer	og	spørgsmål	til	bestyrelsens	årsberetning	
Roar	Skjold	Nielsen:	Tak	til	bestyrelsen	og	de	frivillige	for	det	store	arbejde.	Jeg	savnede	at	høre	om,	
hvordan	det	går	med	forhandlingen	med	de	svenske	myndigheder	om	vores	organisationsnummer.	Det	
synes	jeg,	vi	har	talt	om	i	mange	år,	men	hvornår	sker	der	noget	i	den	sag?	
	
Dirigent	Lars	Holm:	Jeg	forstår	spørgsmålet	sådan,	at	det	er	samordningsnummeret,	der	sigtes	til.	Er	der	
nogle	fra	bestyrelsen,	der	vil	kommentere?	Det	bliver	Victoria	Lindtner,	sekretariatschef	tiltrådt	i	det	
forløbne	år.	
	
Sekretariatschef	Victoria	Lindtner:	Tak	for	ordet.	Vi	fik	en	dugfrisk	melding	fra	Skatteverket	i	går.	Den	var,	at	
nu	er	der	fire	myndigheder	i	Sverige,	som	skal	koordinere	det	her	–	fordi	det	bliver	et	samordningsnummer.	
Man	har	ellers	talt	om,	at	det	skulle	blive	e-login-nummer.	Der	er	mange	udfordringer:	Lige	nu	fx		omkring	
persondataloven.	Men	det	skal	nok	blive	til	noget.	Ifølge	Skatteverket	gerne	i	år.	Det	skyldes	at	Europa-
Kommissionen	er	meget	fokuseret	på	de	her	ting,	fordi	det	er	en	teknisk	handelshindring.	Men	der	er	rigtig,	
rigtig	langt	til	Stockholm,	også	når	man	taler	grænsehindring	generelt,	så	den	svenske	regering	er	ikke	så	
fokuseret	på	det.	Men	vi	håber	og	tror	på,	at	der	sker	noget	i	år.	Det	har	vi	sagt	i	mange	år,	det	ved	jeg	
godt,	men	vi	har	fået	oplyst	af	interne	kilder,	at	der	arbejdes	intenst	på	sagen,	og	at	det	bliver	til	noget.	
	
Poul	Andersen:	Jeg	blev	medlem	for	10	år	siden,	fordi	jeg	blev	skovejer.	Det,	jeg	var	mest	tilfreds	med,	var	
selvfølgelig	de	rabatter,	vi	kunne	opnå	på	færger	osv.	Hvis	man	bare	er	husejer,	er	det	en	vældig	god	
forening.	Men	os	skovejere,	vi	har	det	sådan,	at	vi	er	nødt	til	at	gå	ind	i	det	svenske	system	for	certificering	
og	skovfældning,	så	vi	kan	ikke	hente	så	meget	i	foreningen.	Derfor	vil	jeg	høre,	om	det	bliver	muligt	at	blive	
B-medlem	i	foreningen,	eller	vil	I	overveje	det,	for	det	er	sådan,	at	hvis	man	tager	over	ved	Helsingborg,	så	
er	det	ikke	så	interessant	mere.	Rabatterne	er	blevet	lidt	mindre.	
	
Kasserer	Bent	Hansen:	Til	spørgsmålet	om	B-medlemskaber:	Vi	vil	ikke	have	differentierede	medlemskaber.	
Det	har	vi	drøftet	i	bestyrelsen	gennem	det	seneste	år,	men	på	nuværende	tidspunkt	kan	vi	ikke	håndtere	
det.	Hvis	jeg	så	må	komme	tilbage	til	dine	problemer	omkring	skov,	så	har	vi	jo	ganske	udemærkede	folk.	Vi	
har	faktisk	lige	for	ganske	nyligt	fået	tilknyttet	Vagn	Søborg	Larsen,	som	er	skovfoged,	som	frivillig	i	
Skovgruppen.	Og	vi	har	Niels	Ove	Koefoed,	og	som	formand	har	vi	Lars	Holm,	som	går	meget	op	i	skov,	
selvom	han	ikke	ejer	et	stykke	pindebrænde.	Du	kan	få	rimelig	god	hjælp	i	Skovgruppen,	hvis	der	er	ting	du	
gerne	vil.	Og	vi	har	nogle	månedlige	skovcaféer.		
	
Poul	Andersen	uddyber	sit	spørgsmål:	Før	man	starter	al	det	med	skovgruppen	op,	så	opdager	man	jo,	at	
svenskerne	er	lidt	bedre	klædt	på	–	man	skal	jo	sådan	set	være	inde	i	skovsystem	for	at	få	certificering.	Det	
er	jo	ikke	noget	I	kan	klare	fra	denne	forening.	Så	jeg	må	indrømme,	at	jeg	er	jo	bare	lige	hoppet	over	i	den	
direkte	linje.	Ligeledes	hvis	man	skal	have	med	Skatteverket	at	gøre.	Så	skal	man	have	fat	i	svenske	
eksperter.	Så	det	er	ikke	fordi,	jeg	synes,	det	er	dårligt,	det	i	laver.	Men	når	man	har	fået	begyndt	på	det	
andet,	så	går	man	ikke	tilbage.	
	
Dirigent	Lars	Holm:	Nu	drejer	jeg	lige	kasketten	en	halv	omgang	som	medlem	af	skovgruppen.	Jeg	giver	dig	
ret	i	alt,	hvad	du	siger.	Vi	har	absolut	vores	begrænsninger.	Vi	har	en	ambition	om	at	kunne	hjælpe	hele	
vejen	rundt,	men	så	langt	er	vi	ikke	kommet.	Skovgruppen	har	fungeret	i	nok	en	ti	år	efterhånden	og	har	
cirka	150	medlemsfamilier.	Jeg	er	enig	med	dig	i,	at	et	eller	andet	sted	ender	man	med	at	skulle	spørge	
eksperter.	Sådan	nogle	eksperter	vil	vi	også	gerne	danse	med,	og	vi	prøver	også	at	få	dem	til	at	komme	og	
tale	i	vores	medlemsgruppe.	Men	dit	egentlige	spørgsmål	var	b-medlemskabet,	og	det	fik	du	jo	et	utvetydigt	
svar	på.	
	
Sekretariatschef	Victoria	Lindtner:	Jeg	vil	sige	at,	vi	har	arrangementer	med	savværkskoncernen	Vida,	der	
kommer	i	Skovgruppen,	og	Skatteverket	er	ved	at	blive	klædt	på,	så	de	kan	komme	og	give	svar	på	nogle	



skattemæssige	spørgsmål	om	skov	til	vores	arrangement	med	dem	den	17.	+	18.	april.	Så	vi	skal	gøre,	hvad	
vi	kan	for	at	tilgodese	vores	skovmedlemmer	også.	
	
Afstemning	
Bestyrelsens	beretning	blev	godkendt	af	samtlige	tilstedeværende.	

	

4.	ORIENTERING	FRA	SEKRETARIATET	VED	SEKRETARIATSCHEF	VICTORIA	LINDTNER	
	
4.1	Præsentation	af	sekretariatet	
”Sekretariatet	består	lige	nu	af	seks	stærke	kvinder,	som	udgør	et	godt	modspil	til	de	fem	stærke	herrer	i	
bestyrelsen.	Nogle	af	jer	har	bemærket,	at	der	er	stor	udskiftning	i	personalet,	men	det	er	et	bevidst	valg.	
Vi	prioriterer	at	tage	studerende	og	praktikanter	ind,	selvom	det	kun	er	i	et	halvt	til	et	helt	år	ad	gangen,	
fordi	vi	synes,	det	skaber	nytænkning	og	engagement.	
	
Udgangspunktet	for	vores	arbejde	er	foreningens	vedtægter	og	bestyrelsens	årsplan.	Derudover	går	vi	
meget	op	i,	at	alt	vi	laver,	skaber	direkte	værdi	for	jer.	Udfordringen	er,	at	jeres	forventninger	ændrer	sig	
med	tiden,	så	vi	skal	være	agile	og	forandringsparate.	Jeg	håber,	I	vil	komme	til	os,	hvis	I	har	ideer	til,	hvad	
vi	kan	gøre	anderledes.	I	er	altid	velkomne.”	
	
4.2	Fokuspunkter	i	2017	
”-	Synlighed:	Vi	er	en	forening,	men	vi	er	også	på	vej	til	at	blive	en	professionel	interesseorganisation.	Det	
betyder,	at	vi	skal	være	mere	synlige	og	have	større	gennemslagskraft,	så	vi	kan	få	indflydelse.	Starten	på	
den	ambition	var	et	fantastisk	samarbejde	med	de	svenske	kommuner,	som	Bjørn	Nielsen	fortalte	om	i	
formandens	beretning.	Næste	skridt	er	at	mødes	med	de	svenske	len.	Derudover	har	vi	i	løbet	af	året	haft	
et	fantastisk	samarbejde	med	Skatteverket,	Den	Svenske	Ambassade,	VisitSweden,	og	Greater	
Copenhagen.	Så	vi	er	kommet	ud	over	stepperne.	
-	De	største	oplevelser	for	vores	medlemmer:	For	at	få	nye	medlemmer	skal	vi	simpelthen	genopfinde	
Sverige.	Vi	skal	genfinde	glæden	ved	at	være	i	Sverige	i	stedet	for	at	tage	sydpå	om	sommeren.	Tidligere	
har	foreningens	fokus	været	på	torpet,	men	nu	er	det	også	på	turisme.	Når	huset	er	etableret	og	der	er	styr	
på	brønden	osv,	skal	vi	nemlig	ud	og	have	en	masse	oplevelser.	Aktuelt	er	vi	i	dialog	med	Gekås	i	Ullared,	
ICA	og	IKEA	om	eventuelle	medlemsfordele	og	arrangementer.	
-	Kundeservice:	Jeres	ønsker	og	behov	er	det	vigtigste	for	os.	Derfor	lægger	vi	stor	vægt	på	at	yde	en	god	
medlemsservice.	Vi	får	mange	meget	forskelligartede	henvendelser,	og	de	er	alle	velkomne.	Fra	spørgsmål	
om,	hvorvidt	undulaten	og	juletræet	må	komme	med	over	broen,	til	hjælp	med	jeres	regninger.	
-	Medlemsfordele:	Hvad	får	du	egentlig	for	dit	medlemskab?	Der	er	selvfølgelige	rabatterne,	men	vi	har		
også	en	fantastisk	juridisk	og	teknisk	rådgivning.	Netværkene	under	Danske	Torpare	er	også	en	vigtig	del	af	
foreningen,	hvor	man	kan	mødes	på	fælles	præmisser	og	få	svar	på	spørgsmål.	Hvis	man	selv	har	ønske	om	
at	starte	et	netværk,	kan	man	henvende	sig	til	sekretariatet,	så	giver	vi	gerne	den	relevante	bistand.”	
	
4.3	Tak	til	sekretariatets	samarbejdspartnere	
”-	Tak	til	vores	fantastiske	bestyrelse.	Vi	har	en	meget	transparent	bestyrelse,	og	det	er	vi	glade	for.	Jeg	
synes,	de	er	meget	ordentlige	mennesker,	der	lægger	et	kæmpe	engagement	i	foreningen.	Tusind	tak	for	
det.	
-	Tak	til	Lars	for	din	sparring	og	alt	det	du	giver.	Lars	Holm	har	en	ægte	genuin	interesse	for	foreningen	og	
stiller	ofte	op.	
-	Vi	får	så	meget	af	vores	frivillige.	Bladudvalget	har	løftet	bladet	sammen	med	skribenter	og	
korrekturlæsere.	Aktivitetsudvalget	og	de	frivillige	i	sekretariatet	er	ildsjæle,	som	vi	ikke	kan	takke	nok.	
-	Tak	til	sekretariatet,	I	er	så	dygtige.	Vi	har	et	dejligt	sammenhold.	



-	Også	tak	til	jer	medlemmer,	uden	jer	var	der	ingen	forening.”	
	
4.4	Medlemsudviklingen	i	Danske	Torpare	
”Medlemsudviklingen	er	desværre	nedadgående.	Det	er	en	udvikling,	vi	skal	have	vendt.	Jeg	har	spurgt	
flere	ejendomsmæglere	i	Sverige,	hvordan	det	kan	være.	Det	skyldes	nok,	at	vores	medlemmer	er	af	ældre	
dato,	og	der	ikke	er	ligeså	mange	generationsskifter	som	tidligere.	Hvad	gør	vi	ved	det?	Jeg	tror,	vi	skal	have	
fokus	på	det	yngre	segment.	De	skal	vide,	at	man	kan	få	et	dejligt	hus	og	en	god	base	i	Sverige	med	meget	
lave	driftsomkostninger.	Husk	at	sige	det	videre	til	jeres	yngre	bekendte.	Vi	prøver	også,	at	henvende	os	til	
den	målgruppe	gennem	nye	tiltag	i	bladet.”	
	
4.5	Mål	for	2018	
”Jeg	synes	jo,	at	vi	skal	udvikle	foreningen	sammen.	Så	hvis	I	sidder	med	nogle	forslag	til	initiativer,	
foreningen	kan	tage	op,	skal	I	endelig	ringe	til	Danske	Torpare.	I	2018	vil	vi	arbejde	for	at	få	de	bedste	vilkår	
og	de	største	oplevelser,	som	der	står	i	vores	vision.	Men	hvad	byder	så	2018	på?	
-	Vi	vil	arbejde	for	at	finde	nye	samarbejder	om	medlemsrabatter	og	fordele.	
-	Hvis	der	er	interesse	for	det,	vil	vi	have	flere	arrangementer	på	Fyn	og	i	Jylland.	
-	Vi	skal	stadigvæk	have	fokus	på	økonomi.	
-	Vi	skal	sørge	for	at	have	gode	rammer	for	vores	frivillige,	for	Danske	Torpare	har	en	stærk	
frivillighedskultur.	
-	Vi	skal	definere,	hvilke	forskellige	målgrupper,	vi	vil	henvende	os	til,	og	hvordan.	
-	Vi	skal	blive	mere	synlige	og	rebrande	Danske	Torpare.	
	
4.6	Kommunikation	
Victoria	overlader	ordet	til	kommunikations-	og	marketingsansvarlig,	Marie-Louise	Senten	Rahbek:	
	
”I	det	forgangne	år	har	sekretariatet	arbejdet	med,	hvordan	vi	kan	udvikle	foreningens	kommunikation.	Vi	
har	især	kigget	på	følgende	udviklingspunkter:	
-	Hjemmesiden	vil	forhåbentlig	blive	fornyet	i	2018.	Vi	har	allerede	en	hjemmeside	fyldt	med	nyttig	viden	
og	inspiration	til	livet	som	husejer	i	Sverige.	Men	vi	vil	gerne	gøre	det	endnu	lettere	for	medlemmerne	at	
finde	den	information.	Det	vil	vi	gøre	gennem	en	ny	hjemmeside	med	et	mere	overskueligt	og	intuitivt	
design.	
-	Facebook	bliver	brugt	til	at	skabe	synlighed	og	gøre	det	lettere	for	jer	at	komme	i	kontakt	med	os.	På	
siden	deler	vi	sjove	fakta,	billeder	og	relevante	arrangementer.	Derudover	samarbejder	vi	med	
Facebookgruppen	Danske	Torpare	–	Uofficiel.	Det	er	en	side	for	medlemmer	modereret	af	medlemmer,	så	
vi	står	ikke	inde	for	de	oplysninger,	der	deles	her,	men	den	tilbyder	en	god	mulighed	for	interaktion	med	
andre	torpare.	
-	Andre	sociale	medier	har	vi	fravalgt	lige	vi	nu	for	at	fokusere	vores	begrænsede	resurser	på	Facebook.	En	
app	som	Instagram	er	dog	meget	velegnet	til,	at	I	kan	dele	billeder	med	os,	og	det	elsker	vi.	Så	de	af	jer,	der	
er	derinde,	må	meget	gerne	bruge	hashtagget	#dansketorpare.	Jer,	der	ikke	er	på	Instagram,	må	meget	
gerne	sende	os	billeder	fra	torpet	på	redaktion@torpare.dk.	
-	Nyhedsbrevet	udkommer	hver	anden	onsdag	og	indeholder	nyttig	viden	for	husejere	i	Sverige	og	tips	om	
spændende	arrangementer.	I	tilmelder	det	på	foreningens	hjemmeside.	
-	Bladet	er	foreningens	DNA,	som	mange	af	jer	er	meget	glade	for.	Vi	vil	gerne	takke	redaktionssekretær	
Kjeld	Larsen	og	alle	skribenter,	korrekturlæsere	og	bladudvalget,	som	har	fået	flere	nye	medlemmer	i	2017.	
Vi	arbejder	løbende	på	at	gøre	indholdet	i	bladet	lidt	bredere	og	give	det	et	visuelt	løft.	
-	Webshoppen	har	været	et	stort	udviklingsområde	i	det	forgangne	år.	Frivillig	Gitte	Hansen	har	været	med	
til	at	sikre	en	høj	kvalitet	og	finde	flere	varer,	der	afspejler	sæsonen.	Her	er	fokus	at	bevare	relationen	til	
det	svenske,	blandt	andet	ved	at	samarbejde	med	mindre	svenske	kunsthåndværkere.	
-	Medlemsundersøgelsen	vil	blive	foretaget	i	april	og	formålet	er	at	kortlægge	jeres	ønsker	og	behov.		Det	
er	en	mulighed	for	jer	til	at	gøre	jeres	indflydelse	gældende,	så	vi	håber,	I	vil	svare.	Den	vil	blive	sendt	ud	på	



mail	og	i	nyhedsbrevet	i	april.	
-	Kommunikations-strategien,	som	vi	færdiggør	i	foråret	2018,	skal	sikre	bedre	synlighed	over	for	jer,	
samarbejdspartnere	og	nye	medlemmer,	så	vi	også	fremover	kan	levere	kvalitet	til	jer.”	
	
Kommentarer	og	spørgsmål	til	orienteringen	fra	sekretariatet	
Benny	Werge:	Jeg	har	et	spørgsmål	om	foreningens	trailerordning,	altså	at	man	kan	få	en	trailer	gratis	med	
færgen	i	nattetimerne.	Jeg	kan	forstå,	at	den	foreløbig	gælder	frem	til	31.	maj.	Grunden	til,	at	jeg	spørger,	
er,	at	jeg	havde	en	god	snak	med	repræsentant	fra	Scandlines,	som	sagde,	at	de	er	meget	i	tvivl,	om	de	vil	
fortsætte	med	ordningen,	fordi	de	oplever,	at	den	bliver	misbrugt.	Der	er	folk,	der	kommer	med	en	kæmpe	
trailer	med	en	bil	ovenpå	og	vil	have	den	gratis	med.	Hvordan	ser	fremtiden	ud	omkring	det?	Det	er	en	god	
ordning,	som	jeg	er	glad	for.		
	
Sekretariatschef	Victoria	Lindtner:	Det	vil	jeg	rigtig	gerne	svare	dig	på.	Vi	har	været	til	møde	med	
Scandlines,	Bjørn	Nielsen	og	jeg,	og	de	vil	tage	spørgsmålet	op	halvårligt.	Jeg	er	helt	sikker	på,	at	ordningen	
fortsætter.	Det	er	ikke	nogen	hemmelighed,	at	de	har	haft	lidt	bøvl	med,	at	folk	er	kommet	med	forskellige	
lange	ting,	som	de	vil	have	med	over,	men	vi	er	sikre	på,	at	det	fortsætter.		
	
Mari-Ann	Skytte	Petersen:	Jeg	har	været	med	i	foreningen	i	12	år.	Min	kommentar	er	apropos,	hvad	man	
får	ud	af	sit	medlemskab.	Jeg	vil	bare	takke	for	bladet.	Jeg	synes,	igennem	de	12	år,	at	det	blad	er	blevet	
bedre	og	bedre	og	er	fuld	af	nyttige	oplysninger.	Sidst	var	det	sjovt	at	læse,	at	det	hus,	man	har,	som	man	
troede	var	fra	1909,	det	kan	meget	vel	være	fra	1880.	Så	stor,	stor	ros	for	det	dejlige	blad.	
	
Sekretariatschef	Victoria	Lindtner	beder	Bladudvalget	rejse	sig	for	at	få	en	klapsalve.	
Der	var	ingen	yderligere	kommentarer	eller	spørgsmål.	

----PAUSE--------	

	

5.	FREMLÆGGELSE	OG	GODKENDELSE	AF	REVIDERET	ÅRSREGNSKAB	
	
Kasserer	Bent	Hansen	fortæller:	
”Før	vi	gennemgår	budgettet,	vil	jeg	fortælle	lidt	om	de	økonomiske	udfordringer,	bestyrelsen	har	arbejdet	
med	det	sidste	år.		
	
De	tre	største	udfordringer	
1)	Den	største	udfordring,	og	det	tror	jeg	ikke	kommer	bag	på	nogen,	er	at	bevare	antallet	af	medlemmer.	
Lige	nu	har	vi	8738	medlemmer.	De	sidste	tre	år	har	vi	tabt	1166	medlemmer.	Det	lyder	måske	ikke	af	
meget,	men	det	betyder	et	tab	i	medlemsindbetalinger	på	380.000	kroner.	Kontingentet	er	helt	klart	
foreningens	vigtigste	indtægtskilde.	I	øvrigt	har	vi	lovet	jer	på	generalforsamlingen	for	et	par	år	siden,	at	vi	
ikke	vil	hæve	det	før	tidligst	2019.	Selv	til	den	tid	er	det	en	balance,	for	hvor	mange	vil	melde	sig	ud,	hvis	vi	
hæver	kontingentet?	
2)	At	fastholde	foreningens	øvrige	indtjening,	især	annoncer.	Der	skal	lægges	mere	og	mere	arbejde	i	at	få	
annoncekronerne	ind	til	bladet,	fordi	annoncekroner	i	stigende	grad	bliver	brugt	på	onlinemedier.	
3)	At	fastholde	et	højt	niveau	på	medlemsservicen,	så	vi	ikke	mister	endnu	flere	medlemmer.		
	
Hvad	er	de	tre	største	udgifter,	og	hvad	kan	vi	gøre	for	at	minimere	dem?	
1	+	2)	Vi	bruger	mellem	85	og	90	%	af	vores	midler	på	husleje	og	personale.	Vi	leder	efter	et	billigere	sted	at	
være.	I	oktober	i	år	skal	vi	genforhandle	huslejekontrakten	for	Rosenkæret.	Hvis	det	ikke	lykkedes	os	at	få	
en	billigere	husleje,	vil	vi	kigge	på	alternativer.	
Vi	er	udfordrede	på	lønnen,	men	vi	mener,	at	vores	medarbejdere	skal	betales	svarende	til	de	



kvalifikationer,	de	har.	Vi	vil	nødig	skære	en	medarbejder	væk	af	fare	for,	at	det	går	ud	over	
medlemsservicen.	
3)	I	år	er	der	kommet	en	ny	udfordring	i	form	af	forhøjede	portoomkostninger	hos	PostNord.	
Omkostningen	for	den	seneste	udsendelse	af	bladet	var	dobbelt	så	stor,	som	den	plejer	at	være.	Det	løber	
op	til	210.000	kroner	om	året	udover	det,	vi	havde	budgetteret	med.	
	

Når	alt	det	er	nævnt,	er	vi	slet	ikke	ved	at	gå	rabundus,	vi	er	bare	nødt	til	at	passe	på.	Som	I	kan	se,	fik	
foreningen	et	overskud	på	357.000	kroner	i	2017.	Det	kan	kun	lade	sig	gøre,	fordi	vi	bruger	rigtig	meget	tid	
på	vores	økonomi	i	foreningen.”	
	
Kommentarer	og	spørgsmål	til	det	reviderede	årsregnskab	
Roar	Skjold	Nielsen:	Jeg	synes,	at	bladet	er	et	dejligt	blad	at	sidde	med.	På	den	anden	side	så	får	jeg	
Berlingske	Tidende,	og	den	får	jeg	jo	på	nettet	for	at	spare	papir.	Kunne	man	ikke	åbne	op	for,	at	de	
medlemmer,	der	vil	have	bladet	på	nettet,	kunne	få	det,	og	så	sparer	man	tryk	af	bladet,	og	hvis	man	ikke	
sparer	så	meget	der,	så	i	hvert	fald	porto.	
	
Kasserer	Bent	Hansen:	Det	er	et	emne,	der	har	været	oppe	og	vende	før,	men	vi	bliver	bare	nødt	til	at	sige,	
at	bladet	er	virkelig	en	del	af	foreningens	DNA.	Og	skal	vi	så	fastholde	kontingentet,	som	det	er	i	dag,	for	
dem,	der	vil	have	det	elektronisk?	Og	skal	det	så	være	dyrere	for	dem,	der	vil	have	det	i	papirform?	
Helt	ærligt,	så	er	det	ikke	noget,	vi	kan	håndtere	i	de	systemer,	vi	har	lige	nu,	men	det	indgår	klart	i	vores	
overvejelser.	
	
Birgitte	Berg-Munk:	Jeg	er	også	vældig	glad	for	at	få	bladet	i	papirudgaven.	Det	kommer	med	på	torpet,	og	
der	gider	jeg	altså	ikke	sidde	med	en	mobiltelefon.	En	anden	ting	ved	det	er,	at	hvis	man	går	ind	og	laver	en	
løsning,	hvor	nogle	kan	få	det	digitalt	og	nogle	trykt,	så	bliver	den	trykte	udgave	meget	dyr.	For	det	er	er	jo	
oplægsbetinget,	hvor	dyrt	det	er.	Der	er	forskel	på,	om	du	trykker	5.000	eller	10.000	stk,	stykprisen	bliver	
væsentligt	højere,	jo	flere	du	trykker.	Så	jeg	synes,	vi	skal	holde	fast	i	at	sende	bladet	ud	til	alle,	men	prøve	
at	se	på,	om	vi	kan	få	en	billigere	distributør	til	at		sende	det	ud.	
	
Kasserer	Bent	Hansen:	Det	som	Birgitte	siger	er	fuldstændig	rigtigt.	I	dag	trykker	vi	10.000	blade	og	vi	er	
8700	medlemmer.	Men	det	paradoksale	er,	at	det	er	billigere	at	lave	10.000	blade	end	8000.		
	
Dirigent	Lars	Holm:	Men	portoudgiften	bliver	vel	lavere,	hvis	bladet	kun	skal	sendes	ud	til	5000?	
	
Kasserer	Bent	Hansen:	Ja,	det	gør	den.	Det	er	omkostningen	ved	at	sende	bladet	ud,	der	er	rigtig	dyrt.	
	
Fleming	Larsen:	Jeg	vil	sige,	at	jeg	vil	godt	give	25	kroner	mere	om	måneden	bare	for	at	beholde	bladet.	Jeg	
har	selv	lavet	blad	engang,	så	jeg	ved	lige	nøjagtigt,	at	der	ikke	kan	spares	noget.	Så	hellere	sætte	
kontingentet	op,	og	så	når	man	rammer	et	vist	beløb,	så	kan	man	trække	det	fra	på	selvangivelsen.	
	
André	Westh:	Hjemme	I	vores	husstand	får	vi	en	hel	del	forskellige	fagblade.	Det	ser	ud	til,	at	de	skifter	ret	
meget	mellem	distributører.	Der	må	være	noget	at	hente	for	foreningen	her?	Der	må	være	i	hvert	fald	en	
fire-fem	forskellige	uddelere.	Det	må	være	en	målsætning	om,	at	finde	ud	af,	hvad	vi	kan	gøre	det.	
	
Referent	Maja	Seistrup:	Jeg	har	arbejdet	med	bladet	det	sidste	halve	år,	og	i	den	forbindelse	har	jeg,	eller	vi,	
snakket	med	forskellige	distributører.	Og	der	er	faktisk	også	et	problem	i	forbindelse	med	oplag,	at	vores	
oplag	er	så	lille,	at	der	er	mange	distributører,	der	slet	ikke	vil	tage	os	ind,	så	lige	nu	står	vi	en	på	en	
venteliste	for	at	få	en	billigere	distributionsløsning,	så	det	er	helt	klart	noget	vi	kigger	på	og	arbejder	med.	
	



Kasserer	Bent	Hansen:	Jeg	vil	også	gerne	knytte	en	kommentar.	Vi	kigger	jo	på	alle	de	muligheder,	der	er,	
som	Maja	Seistrup	siger.	For	to	år	siden	brugte	vi	bladkompagniet	med	det	resultat,	at	vi	skulle	eftersende	
med	Post	Danmark	til	et	helt	postnummer,	som	var	gået	tabt.	Så	vi	er	udfordret	med	det	her	på	rigtig	
mange	områder,	og	jeg	vil	nødig	komme	i	den	situation	igen,	da	bladet,	som	jeg	før	har	sagt,	er	vores	DNA.	
	
Der	var	ingen	yderligere	kommentarer	eller	spørgsmål.	
	
Afstemning	
Det	reviderede	årsregnskab	blev	enstemmigt	godkendt	af	forsamlingen.	
	
6.	INDKOMNE	FORSLAG	FRA	BESTYRELSE	OG	MEDLEMMER	
Det	bekræftes	af	bestyrelsen	og	af	forsamlingen,	at	der	ikke	er	indkomne	forslag	til	Generalforsamlingen.	
	
7.	FREMLÆGGELSE	OG	BESLUTNING	AF	BUDGET		
Dirigent	Lars	Holm	gør	opmærksom	på,	at	det	er	nævnt	i	indkaldelse	og	dagsorden	til	Generalforsamlingen	
at	kontingentet	fastholdes	uændret.	
	
Kasserer	Bent	Hansen:	
”Vi	foreslår	et	budget,	som	består	af	nøjagtigt	de	samme	ting,	I	har	set	i	regnskabet	for	2017.	Dog	vil	vi	i	år	
tilstræbe	at	nå	et	overskud	på	161.000.	Det	er	ikke	bestyrelsens	holdning,	at	vi	absolut	skal	give	flere	
hundredetusinde	i	overskud	hvert	år,	vi	skal	bare	løbe	rundt.”	
	
Indstillingen	og	budgettet	blev	godkendt	uden	kommentarer.	
	
8.	VALG	AF	BESTYRELSESFORMAND	
Bjørn	Nielsen	blev	genvalgt	som	formand	for	en	toårig	periode	efter	forslag	fra	bestyrelsen.	Ingen	andre	
ønskede	at	kandidere.	
	
9.	VALG	AF	TO	BESTYRELSESMEDLEMMER	
Claus	Egeris	og	Anders	Grand	blev	genvalgt	til	bestyrelsen	efter	forslag	fra	bestyrelsen.	Ingen	andre	
ønskede	at	kandidere.	
	
10.	VALG	AF	FEM	SUPPLEANTER	TIL	BESTYRELSEN	
Mikael	Engelhardt,	Justine	Holm	Hvidtsted,	Emilia	Kollemorten	og	Kim	Høgh	blev	genvalgt	som	suppleanter	
til	bestyrelsen	efter	forslag	fra	bestyrelsen.	Pia	Borg	ønskede	ikke	at	genopstille,	så	bestyrelsen	foreslog	på	
denne	plads	Lisbeth	Bekker,	som	også	blev	valgt.	Ingen	andre	ønskede	at	kandidere.	
	
11.	VALG	AF	REVISORER	
a.	Ekstern	revisor:	Statsaut.	revisor	Kasper	Kjærsgaard,	JS	Revision,	blev	valgt	efter	forslag	fra	bestyrelsen.	
b.	Intern	revisor:	Foreningsmedlem	Henrik	Græsdal	blev	genvalgt	efter	forslag	fra	bestyrelsen.	
Ingen	andre	ønskede	at	kandidere.	
	
12.	EVENTUELT	
Jan	Theis	Møller:	Der	er	en	ting,	som	har	tricket	mig	lidt,	som	måske	kan	bruges	som	en	ide	til	bladet.	Når	
der	kommer	nye	lovgivninger	i	Sverige,	som	adskiller	sig	fra	lovene	i	Danmark,	kan	man	godt	komme	i	
klemme	som	torpare.	Det	ville	det	være	rart	at	kunne	finde	information	om	i	bladet	og	på	hjemmesiden.	Et	
godt	eksempel	er	de	svenske	regler	for	vinterdæk	på	trailer,	som	adskiller	sig	en	del	fra	de	danske.	
	



Formand	Bjørn	Nielsen:	Det	er	en	rigtig	god	ide.	Lige	præcis	det	med	trailerne,	det	har	faktisk	stået	i	vores	
nyhedsbrev	to	gange.	
	
Marc	Donsmark:	Vi	har	hørt	nogle	kommentarer	omkring	synlighed.	Det	samarbejde	vi	har	med	kommuner.	
Det	foredrag	vi	hørte	fra	Markaryd	(red.	i	forbindelse	med	pausen)	er	et	excellent	eksempel	på,	hvad	vi	kan	
gøre	for	at	blive	mere	synlige	og	fremme	samarbejdet	på	lokalplan.	Det	var	kun	en	kommentar	om,	at	det	
måske	er	det	den	vej,	vi	skal	gå.	
	
Bjørn	Hansen:	Da	jeg	tog	hjemmefra,	så	jeg	i	den	lokale	sprøjte,	at	Brobizz	udgår	på	Øresundsbroen	og	
erstattes	af	nummerpladerfotografering.	Er	det	noget,	bestyrelsen	kender	til?	
	
Dirigent	Lars	Holm:	Uden	at	have	yderligere	kendskab	til	det,	kan	jeg	sige,	at	jeg	selv	er	blevet	tilbudt	at	
have	reservebiler	med	uden	Brobizz,	som	alene	bruger	nummerpladelæsningen.	
	
Kasserer	Bent	Hansen:	Det	er	rigtigt	Bjørn.	Det	eneste,	det	kræver,	er,	at	du	skal	gå	ind	på	hjemmesiden	og	
oprette	dit	køretøj.	Men	det	er	kun	en	mulighed,	du	vil	stadig	have	din	Brobizz.	
	
Norman	Olsen:	Den	her	medlemstilbagegang	og	svigtende	indkomst.	Er	det	en	ide,	hvis	vi	fik	sendt	bladet	
ud	til	vores	sønner?	De	er	meget	interesserede	i	at	bruge	mit	hus,	men	at	melde	sig	ind	i	klubben,	det	kan	
jeg	ikke	få	dem	til.	Men	de	vil	gerne	have	bladet.	Hvis	jeg	nu	gav	100	eller	200	kroner	om	året,	så	kunne	jeg	
få	sendt	bladet	til	dem	og	måske	lokke	dem	ind.	
	
Dirigent	Lars	Holm:	Altså	en	form	for	organiseret	løssalg	eller	ekstrasalg	af	bladet?	
	
Kai	Normann	Olsen:	Ja.	Og	så	en	kommentar	om	udsendelsen.	Har	I	prøvet	at	spørge	om	at	sende	dem	ud	
fra	Sverige.	
	
Sekretariatschef	Victoria	Lindtner:	Det	drøftede	vi	også	på	vores	medlemsmøde	på	Fyn,	det	her	med	
differentierede	medlemskaber,	og	vi	har	fået	tilkendegivet	af	bestyrelsen,	at	det	ønsker	man	ikke.	Men	man	
kunne	jo	forestille	sig	et	eller	andet,	at	vi	kunne	gøre	noget	for	de	yngre	kræfter,	så	de	også	kom	med.	Men	
det	er	ikke	færdigdiskuteret	i	bestyrelsen.	
	
Dirigent	Lars	Holm:	Spørgsmålet	handlede	ikke	om	b-medlemskaber,	det	handlede	om	ekstraudsendelse	af	
bladet	mod	betaling.	
	
Sekretariatschef	Victoria	Lindtner:	Okay,	jeg	forstod	det,	som	om	du	spurgte,	hvordan	du	kunne	få	dine	børn	
med	i	foreningen.	Men	det	er	værd	at	tage	med.	Det	er	en	opfordring	til	bestyrelsen	om	at	tage	det	med	
næste	gang,	de	har	møde.	
	
Raimo	Bärlund:	Vi	har	længe	undret	os	over,	hvad	er	der	i	vejen	med	ICA?	Der	er	masser	af	medlemsfordele	i	
forbindelse	med	medlemskort,	men	det	kan	ikke	lade	sig	gøre	for	danskere.	
	
Bestyrelsesmedlem	Bjørn	Donnis:	Det	er	ikke	korrekt,	at	man	ikke	kan	få	et	medlemskort,	det	er	faktisk	
meget	let.	De	har	en	speciel	hjemmeside,	hvor	udlændinge	kan	melde	sig	til.	Problemet	er,	at	vi	ikke	har	
noget	personnummer,	og	derfor	ikke	kan	få	den	kode,	man	skal	bruge,	når	man	logger	ind.	Så	alle	de	ting,	
der	ligger	ud	over	rabatten	i	butikken	og	bladet,	fungerer	ikke.		
	
Troels	Frøling:	Stor	tak	for	en	super	generalforsamling	til	både	bestyrelse	og	sekretariat.	Forslag:	Hvad	med	
at	køre	målrettet	kampagne	ved	færgen	i	højsæsonen,	sommer,	påske	og	pinse,	hvor	vi	har	frivillige	til	at	
stå	og	udlevere	bladet	og	en	brochure,	for	at	gøre	lidt	reklame.	Det	var	bare	en	ide.		



	
Formand	Bjørn	Nielsen:	Det	er	en	særdeles	god	ide,	men	den	er	bare	ikke	praktisk	gangbar.	Vi	har	talt	med	
Scandlines	og	supermarkeder	på	land	–	vi	må	simpelthen	ikke	stå	på	deres	areal,	vi	må	heller	ikke	have	
stande	på	færgen.	Vi	fik	afslag	igen	i	sidste	uge.	Jeg	kan	kun	gentage,	at	vi	har	fået	blankt	nej.	
	
Der	var	ikke	flere	kommentarer.	Lars	Holm	afslutter	derfor	generalforsamlingen	og	giver	ordet	til	
formanden:	
	
Først	en	praktisk	oplysning:	Dorte	Vedel	kan	hente	sin	adventspræmie	i	sekretariatet	i	Søborg.	Derudover	vil	
jeg	på	egne	og	bestyrelsens	sige	tak	for	genvalg	og	tak	til	Lars	Holm	for	en	altid	professionel	og	munter	
gennemgang	af	dagens	punkter.	Kom	godt	hjem	og	vi	ses	forhåbentlig	i	løbet	af	2018.	
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