
 

Formandens årsberetning på vegne af bestyrelsen  

Årene 2020 0g 2021 blev forvirrende og usikre for mange torp-ejere. Det kunne vi bl.a. aflæse i de 
mange henvendelser fra jer medlemmer. Spørgsmål omkring Corona, restriktionerne ved Sveriges 
grænse og forsikring var stærkt repræsenterede i henvendelserne.  

Gennem hele pandemien har vi været i dialog med vores svenske samarbejdspartnere, så 
samarbejdet med vores naboland er for Danske Torpares vedkommende blevet fremhævet og 
styrket endnu mere under pandemien.  

Covid-19 har ligesom i 2020 givet økonomiske tab – men medlemmernes lyst til at deltage i kurser 
og arrangementer er begyndt at komme tilbage. Selvom vi, ligesom i 2020, har været nødt til at 
aflyse arrangementer og kurser i løbet af året, har vi kunnet konvertere størstedelen af vore kurser 
og informationsaftener til spændende online webinarer. De erstatter ikke det fysiske møde, men er 
et godt alternativ og et supplement, som vi fortsat vil holde fast ved, sideløbende med de fysiske 
fremmøder, der forhåbentligt vil begynde at komme flere af. 

Sidste års mistede annonceindtægter, webshop- og aktivitetsindtægter er stille og roligt begyndt at 
komme tilbage. Vi har indgået aftaler med nye og gamle samarbejdspartnere, der alle ser de lysere 
tider foran sig. Alt i alt er vores indtægter landet knap 130.000 dkk over budgettet, hvilket ikke 
mindst skyldes flere nye medlemmer og mersalg i webshoppen.  

På trods af Corona-pandemien har der været stor interesse for køb af hus i Sverige og medlemskab 
af Danske Torpare. I 2020/21 har vi haft 8680 medlemmer mod 8351 i regnskabsåret før. Altså en 
nettotilgang på 329 medlemmer siden sidste år. Vi havde budgetteret med 8500 medlemmer. 

Ind- og udmeldelser af Danske Torpare følger i høj grad køb og salg af ejendomme i Sverige. Vores 
statistik over udmeldelserne viser, at 98% af de modtagne udmeldelser skyldes salg af 
ejendommen. Ifølge det svenske statistikbureau (SCB) var antallet af danskejede huse i Sverige i 
2020 faldet, så der var 10215 danskejede ejendomme mod 10386 i 2019. På trods af faldet er der 
stadig et potentiale for at få flere medlemmer af Danske Torpare på knap 2000 husstande. 

Omkostningerne er også vokset i regnskabsåret, så de ligger godt 168.000 dkk over budget. 
Forklaringerne ligger i forøgede udgifter til rengøring i forbindelse med Covid-19, stigende 
energipriser, flytning af vores website til en ny server og udgifter, som følger det større salg i 
webshoppen (forsendelse, emballage og indkøb af varer).  Alt i alt ender regnskabsåret med et 
underskud efter renter og afskrivning på kr. 360.097 mod det budgetterede kr. 360.290. 

Det ændrede regnskabsår 

På sidste års generalforsamling besluttede vi at ændre regnskabsåret i Danske Torpare, så det 
følger kalenderåret. 

Derfor bliver næste år et overgangsår, hvor medlemsåret og regnskabsåret vil være på 14 måneder. 
Næste gang vi modtager en kontingentopkrævning i oktober 2022, skal vi betale kontingent for 14 
måneder, nemlig for november-december 2022 plus 2023. Det betyder, at 
kontingentopkrævningen i overgangsåret vil lyde på 665 kr. Til gengæld modtager vi først den 
efterfølgende kontingentopkrævning to måneder senere end hidtil, nemlig i december 2023, og 
den vil igen lyde på 570 kr. Præcist som vi aftalte det på generalforsamlingen sidste år. Det 
forlængede regnskabsår betyder på samme måde, at vi i dag skal behandle et budget for 
foreningen, som skal gælde for 14 måneder. 



 

Overgangsåret får også betydning for antallet af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, men det 
hører I om senere under det relevante dagsordenspunkt. 

Danske Torpares strategi samler sig om fire strategiske indsatsområder: Politisk 
interessevaretagelse, rådgivning, frivillighed og sekretariatet. Lad mig lige fylde lidt indhold på de 
fire områder, som de udviklede sig i 2021, og minde jer om, at I, hvis I har evt. spørgsmål undervejs, 
skal stille dem via Zoom under Q&A. 

a. Politisk interessevaretagelse 

Grænserestriktioner 

Vi har som organisation mange interesser i Sverige, herunder også regeringernes måde at tackle 
pandemien på. Og hvem tør gisne om, hvad efterår og vinter potentielt kan byde på af 
udfordringer? Når vi taler om covid-restriktioner, har vi konsekvent holdt os til dialogens vej. Vi har 
oplyst myndigheder og politikere om konsekvenserne af restriktionerne og peget på konkrete og 
sundhedsforsvarlige løsningsforslag. Vi vil som forening have et godt samarbejde med 
myndighederne i begge lande nu og i fremtiden, og vi vil opfattes som en seriøs samarbejdspartner. 
Det skal være vores omdømme. Danske Torpare accepterer naturligvis, at landene hver især tager 
deres forholdsregler over for en pandemi, og vi anerkender selvfølgelig, at ansvaret for at forholde 
sig til nationernes regler og forskrifter i ord og i handling ligger hos det enkelte menneske, det 
enkelte medlem.  

Under pandemien har vi henvendt os til de relevante svenske og danske ministre og myndigheder 
og løbende modtaget svar tilbage. Vi har kontaktet ambassadørerne, svenske regionspolitikere, 
Nordisk Råd og Grænsehindringsrådet, som også har fulgt med i udviklingen angående 
grænselukningen og betydningen for danskere med ejendom i Sverige.  

 Vi har løbende været i dialog med det svenske Justitiedepartement, bl.a. i spørgsmålet om hvorvidt 
grænserestriktioner er indirekte diskrimination efter fundamentale EU-regler, fordi det primært 
rammer danskere. EU-Kommissionen kontaktede en række lande, herunder Sverige og Danmark, 
fordi også Kommissionen ønskede at vurdere, om grænserestriktionerne kunne være i strid med 
retningslinjerne for rejser mellem EU-lande, idet de rammer den frie bevægelighed. Men ansvaret 
for de beslutninger, landene traf, forblev på nationalt niveau. 

Fra og med d. 9. februar 2022 blev restriktionerne ved indrejse til Sverige ophævet sammen med 
alle Covid-relaterede restriktioner i landet, og vi kommer ikke til at savne dem! 

[På generalforsamlingen vil der komme en mundtlig redegørelse for seneste nyt vedrørende 
fornyet paskontrol ved den dansk/svenske grænse på grund af krigen i Ukraine] 

Samordningsnummeret 

Den svenske regering bekræftede i sommer, at samordningsnummeret er trådt i kraft, så 
privatpersoner kan ansøge om et samordningsnummer, hvis man har en tilknytning til Sverige. Som 
dansk husejer i Sverige kan du få tildelt et samordningsnummer på dit lokale Skattekontor i Sverige. 
Du skal medbringe dit pas og oplyse matrikelnummeret (fastighetsbeteckningen) på din ejendom 
samt dit person- og organisationsnummer (det, der begyndermed 30).   

I de senere måneder er vi blevet gjort opmærksomme på, at samordningsnummeret endnu ikke har 
fået den udbredelse og anerkendelse blandt svenske myndigheder og banker, vi som torpare har 
brug for. Det har I kunnet følge i vores nyhedsbrev, hvor vi har beskrevet de aftaler, vi har indgået 
med ambassadør og Nordisk Råds sekretariatet om fornyede henvendelser til skatteverket, banker, 
forsikringsselskaber, erhvervsliv mv. 



 

[På generalforsamlingen vil der komme en mundtlig redegørelse for seneste nyt vedrørende 

samordningsnummeret] 

b. Rådgivning 

Rådgivningen er en central del af vores medlemsfordele. Der er travlt i rådgivningen, både i den 

tekniske og i den juridiske, og i 2021 har der været intet mindre end 1.012 henvendelser til 

rådgivningen. Vi kan være meget stolte af vores kompetente rådgivere. 

I den juridiske rådgivning har vi fået tilgang af flere frivillige juridiske rådgivere.  Det giver kvalitet i 

besvarelser og kortere ventetid på svar. Og der udbydes flere kurser som generationsskiftekurset 

og køberkurset som webinarer – med mange deltagere og generelt positivt feedback.  

I den tekniske rådgivning har vi en ingeniør, en kloakmester og skønsmand, en arkitekt samt en 

konservator, som på frivillig basis hjælper medlemmerne med tekniske spørgsmål, og også her er 

flere kurser blevet udbudt som webinarer – med stor tilslutning og positiv modtagelse hos 

deltagerne. 

c. Frivillighed 

Vi er i dag ca. 60 frivillige i Danske Torpare med hver vores kompetencer og hjælper lige netop der, 
hvor hjælpen efterspørges. Vores frivillige har været flittige i denne tid og har gennem 
nedlukningsperioderne i årets løb udført mange opgaver, også hjemmefra ved Pc’en. 

Vi ved, at nogle af vores frivillige – der er jo flere kategorier - savner kommunikation og afklaring af 
opgaver, og det er et arbejde, der ligger lige foran os i bestyrelsen. Opgaven er også beskrevet i den 
frivilligpolitik, vi endelig fik udarbejdet i 2021. Den er vi særdeles glade for. Vi ved, at den blot er et 
stykke papir, som – ligesom alle andre politikker – først får sit liv i udførelsen af det konkrete 
indhold i politikken: Uddannelse, samvær, udvikling, foretagsomhed til foreningens og den frivilliges 
bedste.  

I det kommende år kan vi udvikle og afprøve nye former for interessefælleskaber i Sverige, 
herunder at mødes lokalt for at øge kendskabet til Danske Torpare og i det hele taget synliggøre 
foreningen.  Der er rige muligheder for at styrke og udvikle det lokale engagement. Foreninger, 
kulturliv, kommuner, det lokale erhvervsliv, kendskabet til det lokale behov og udfordringer.  

d. Sekretariatet 

I dette område samler vi personaleforhold, aktiviteter, netværk mv.  

Personaleforhold 

Sidste år sagde vi farvel til to centrale og gæve medarbejdere i Danske Torpare: Sekretariatschef 
Victoria Lindtner og It- og økonomiansvarlig Tina Johansen. De var stærke kræfter i at konsolidere 
grundlaget for Danske Torpares udvikling, og vi har med en varm tak ønsket dem al mulig held og 
lykke på deres videre rejse.  

Den 1. februar i år kunne vi så sige velkommen til Danske Torpares nye sekretariatschef Elisabeth 
Geday, der er gået til opgaven med sin karakteristiske ildhu og sans for de centrale og afgørende 
forhold i en medlemsforening som vores. En af Elisabeths første opgaver var at ansætte en afløser 
til Tinas job, og det blev Søren Egemar Knudsen, som blev ansat pr. 29. marts. Vi har heldigvis 
kunnet trække på Tinas meget store viden om vores forening, og det gør vi fortsat. Hendes store 



 

hjælpsomhed i overgangsfasen har haft stor betydning, mens vores nye medarbejdere kommer ind 
i stoffet. I vil bl.a. se Tina fremlægge de økonomiske forhold lidt senere.  

Man er altid sårbar på en lille arbejdsplads, når medarbejdere rejser videre. Man har jo ikke 
”dubletter” på funktionerne. Så det har været en udfordrende tid. Tak til medlemmerne for jeres 
forståelse for situationen. Det har varmet. 

Men sandelig også en særlig tak til de mange frivillige, der har givet en ekstra hånd med på 
sekretariatet. Tusind tak. Og til vores personale: Kirsten Marie, redaktør på TORPARE-bladet, 
Dea Olrik Cisar som barselsvikar for Mette og Anne-Mette Søndergaard, som er barselsvikar for 
Marie-Louise. 

Når vi ser på bestyrelsen, så har vi Lisbeth, som er næstformand, Helle som medlem, 
aktivitetsudvalgsformand Jan og kasserer Torben. Det er en stor glæde at være med i en bestyrelse, 
som virkelig deler opgaverne mellem sig og tager fat. Det er særligt vigtigt i en periode med 
ubesatte stillinger, covid syge mv. Der er opgaver i aktivitetsudvalget, med netværk, 
frivilligområdet, porteføljen med driftsopgaver, medlemsbetjening i juraforhold, politisk 
interessevaretagelse og generelt bestyrelsesarbejde, der udføres med ildhu og engagement. 

Aktiviteter 

Gennem hele 2021 har vi afholdt webinarer. Det er et format, vi holder fast i. Det har givet 
mulighed for, at flere kan deltage på trods af geografi og et hverdagsprogram, der skal gå op. Vi kan 
aflæse af den nye medlemsundersøgelse, at medlemmerne er meget glade for webinarerne af 
netop disse årsager. Derfor vil flere kurser blive udbudt med såvel online som fysisk fremmøde. Når 
alt det positive er sagt om digitale aktiviteter, så ved vi også, at mange savner de fysiske 
sammenkomster, hvor vi mødes ansigt til ansigt.  

Nu hvor landene igen er åbne, kan vi begynde at afholde flere fysiske kurser og arrangementer i 
både Danmark og Sverige. Blandt andet ser vi frem til medlems- og kommunemøderne i Sverige, 
som vi snart begynder at invitere til igen, hvis alting arter sig.  

Som baggrund for aktivitetsudvikling har bestyrelsen prioriteret på ny at samle medlemmer 
omkring udvikling og prioritering af vores tilbud og sikre et tæt samspil mellem aktivitetsudvalg og 
netværk. Netværkene er fora for sparring og vidensdeling mellem medlemmer, som har en fælles 
interesse.  

Vi har pt. Jagtnetværket, som er et meget aktivt netværk, det Jysk-Fynske Netværk, som er delvist 
aktivt, og Skovnetværket, som er i færd med at komme i gang igen efter en længere pause.  Endelig 
har vi Andelsnetværket, Vindkraftnetværket og Udlejernetværket, som er hvilende netværk.   

Hvervning  

Udover kampagner på Facebook og Instagram hverver vi nye medlemmer ved samarbejde med et 

kommunikationsbureau, der vil gøre os klogere på de besøgende på vores hjemmeside gennem 

Google Tracking. Google Tracking vil fortælle, hvem der besøger vores side, hvad de kigger på og 

hvor længe. Den viden kan vi så bruge til at definere konkrete målgrupper, vi kan rette kampagner 

imod, f.eks. med målrettede annoncer på Google og YouTube. På den måde undgår vi at skyde med 

spredehagl og retter i stedet vores annoncer direkte mod de personer, der kunne have en drøm om 

at eje et torp i Sverige. Dette arbejde erstatter influencer-samarbejdet, som var lærerigt, men ikke 

tilstrækkeligt målbart og udbytterigt for foreningen. 



 

Generationsskifte 

Og så er der jo det helt store tema i disse år, generationsskifte, som vi alle læser om i 

medlemsbladet eller ser i aktivitetsoversigten. Det skyldes mange torpares alder.  

Foreningen har fokus på, hvordan huset kan overdrages til næste generation, og tilskynder alle 

medlemmer, som overvejer, hvad der skal ske med huset, til at tage en snak i familien om den 

svenske ejendoms fremtidige ejerforhold. 

Kommunikation 
 
Vi kommunikerer via Torpare.dk, nyhedsmailen, foreningens Facebook- og Instagram-side og i 
bladet TORPARE. Vi er godt i gang med at lære mere om vore målgruppers og medlemmers digitale 
vaner herunder på vores hjemmeside, en læring vi bruger til at målrette hvervekampagner og 
dermed skabe en bedre brugeroplevelse, når nogen besøger vores hjemmeside.  
 
Der har været flere tidspunkter i årets løb, hvor vi skulle have vigtige budskaber om 
grænselukninger og ændrede rejsevejledninger ud til medlemmerne. Vi har atter anvendt vores 
Facebook-kanal til at gøre opmærksom på de aktuelle ændringer og dernæst ledt læserne over på 
hjemmesiden, hvor man kunne finde uddybende information.  

Nyhedsmailen har vi også benyttet til at sprede budskabet om ændrede rejsevejledninger og 
Corona-restriktioner i både Danmark og Sverige. Vi når på den måde ud til ca. 9.300 læsere og en 
stor del af vores medlemmer. 

Så vidt vores indsatsområder, hvad skal vi så fortsætte med i 2022? 
 
Medlemsundersøgelse 

1.148 medlemmer har svaret på medlemsundersøgelsen, som startede i slutningen af december 2021 og 

gik frem til 15. februar i år. I 2018 svarede væsentligt flere medlemmer på medlemsundersøgelsen, nemlig 

2603, men antallet af besvarelser denne gang vurderes alligevel som tilstrækkeligt, fordi det udgør næsten 

en ottendedel af alle medlemmer af foreningen og fordeler sig nogenlunde repræsentativt på alder, køn og 

geografi.  

Undersøgelsen viser, at 95% af de medlemmer, som har svaret, er tilfredse med deres medlemskab af 

foreningen. Det er et resultat, vi er meget stolte af. Det beskedne antal utilfredse medlemmer er kritiske 

over for kontingentets størrelse og for få fysiske arrangementer uden for Storkøbenhavn. 

 

Resultaterne viser også, at vi skal holde fast i de fysiske aktiviteter og det fysiske medlemsblad, samtidig 

med at rigtig mange og navnlig de yngre medlemmer er meget glade for de digitale aktiviteter. Altså skal vi 

også i fremtiden holde fast i begge dele. På tværs af alle aldre og køn deler vi en stor interesse for det 

svenske udendørsliv og en høj tilfredshed med medlemsbladet, som bliver fremhævet i kommentarer 

mange gange i undersøgelsen. 

 

Vi er først lige ved at tage hul på resultaterne af undersøgelsen. Så dette var bare en smagsprøve på 
det, I har fortalt os, og som vi vil tage højde for fremadrettet.  

Strategien 

Vi mener, at de fire strategiske indsatsområder fortsat er de rigtige, og vi skal fortsætte med at 
udvikle os inden for områderne, jf. medlemsundersøgelsen. Med respekt for at vi har nye 
medarbejdere på centrale poster, ligger der foran os store opgaver med at:  



 

• Fastholde og hverve flere medlemmer 

• Udvikle og hverve til frivilligområdet, hvor vi har brug for flere forskellige kompetencer 

• Klima- og bæredygtighed. Vi skal forholde os til FN´s Verdensmål overordnet og på udvalgte 
konkrete områder 

• Politisk interessevaretagelse skal prioriteres, og kendskabet til os skal øges de rette steder, 
herunder i kommunerne. Samordningsnummerets ibrugtagning giver sig selv som en opgave og en 
udfordring 

• Spændende aktivitets- og netværkstilbud som vores medlemmer påskønner og benytter sig af 

• Det samme gælder partnerskaber og medlemsfordele. Det hele skal gennemgås med tættekam og 
bl.a. prioriteres ud fra, hvad der giver konkrete medlemsfordele 

• Endelig må vi dokumentere og iværksætte tilpassede GDPR-regler, arbejde med økonomistyring og 
fundraising, ligesom medlems- og IT-systemer skal opdateres 

På bestyrelsens vegne takker jeg for den tillid, I som medlemmer har vist os, og lægger hermed 
denne beretning frem til jeres drøftelse og godkendelse.  

 


