
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Danske Torpares 
ordinære generalforsamling 2022 
 

Poster på valg 

• 3 bestyrelsesmedlemmer skal vælges for en 2-årig periode 

 

Kandidater til bestyrelsesmedlem 

• Kim Høgh 

• Karin Svensson 

• Jan Huus Vestergaard 

• Lisbeth Bekker 

• Ole Kai Andersen 

 

Alle kandidater stiller op til valg for en 2-årig periode. 
Alle kandidater kan modtage valg som suppleant til bestyrelsen, såfremt de ikke vælges ind som 
bestyrelsesmedlem. 
 

 

Lær alle kandidaterne at kende på de følgende sider. 
  



 

Karin Svensson 
Opstiller som bestyrelsesmedlem 

”Styrke medlemsrådgivningen og de frivilliges indsats” 

Jeg stiller op til bestyrelsen i Danske Torpare for at bidrage til 
foreningens udvikling ved at styrke medlemsrådgivningen og 
den frivillige indsats i foreningen. 

Jeg har været frivillig i Danske Torpare siden 2018. Dels som 
suppleant i bestyrelsen, hvor jeg har arbejdet med at udarbejde en frivillighedspolitik. Dels er jeg frivillig i 
sekretariatet, hvor jeg har medlemsservice hver tirsdag. Her kommer jeg i kontakt med mange medlemmer, 
så jeg ved hvilke emner, som optager vores medlemmer. Endelig er min mand og jeg er mentorer i Danske 
Torpare, hvor vores opgave er at yde hjælp til medlemmer i lokalområdet i Sverige. Det kan være hjælp til 
at finde en håndværker el.lign. 

Vores opgave er at hjælpe de medlemmer, som henvender sig. En af de helt centrale kerneydelser i Danske 
Torpare er medlemsrådgivningen. Jeg vil arbejde på at styrke rådgivningen med kompetente 
rådgivningsfrivillige, som kan hjælpe medlemmerne, når de har brug for vores støtte.  

Som bestyrelsesmedlem vil jeg smøge ærmerne op og være et arbejdende organ. Til gavn for 
medlemmerne. Jeg vil arbejde for gode forhold til de frivillige, som lægger et kæmpe arbejde i deres 
frivillige indsats. Uden frivillige vil Danske Torpare ikke kunne yde den service for medlemmerne, som de 
gør i dag. Der er brug for frivillige til flere forskellige opgaver og med forskellige erfaringer og kompetencer. 
Desuden vil jeg arbejde med at styrke medlemsrådgivningen. 

Mit andet hjem i Sverige 
Min mand og jeg købte et hus for 20 år siden i det nordlige Skåne på Hallands Åsen. Vi har bygget om, 
bygget til, bygget hytte, redskabsskur, værksted, havestue m.m. Vi har lavet bål-sted, vildmarksbad og pool. 
Vores hus i Sverige er vores andet hjem og vores fristed, som vi kan nyde sammen med vores børn og 
børnebørn, venner og familie ude i den svenske natur. For 4-5 år siden havde vi generationsskifte, hvor vi 
overdrog huset til vores piger, som nu ejer huset. Vi er brugere af huset og hvad der til hører. 

Erfaringer: 

• Jeg har efterhånden stor viden om, hvad medlemmerne ønsker, vi skal arbejde med i Danske 
Torpare. Den viden har jeg fået ved at være i sekretariatet en gang om ugen. Her har man fingeren 
på pulsen med, hvad der sker i Sverige og hvilke behov medlemmerne har. 

• Jeg har erfaring med foreningsbestyrelsesarbejde igennem mange år, som jeg vil kunne drage nytte 
af i arbejdet i Danske Torpares bestyrelsen. 

• Jeg har også erfaring med at arbejde med organistionsopbygning. Der vil jeg tænke 
medlemsservice, sekretariatet og frivillige ind og hvilke behov, der er for det. 

Hvorfor skal jeg vælges ind i bestyrelsen: 
Med mine tidligere erfaringer som bestyrelsesmedlem i foreningslivet, mit arbejde med udarbejdelse af en 
frivillighedspolitik og min viden og indsigt i medlemmernes behov og forventninger, vil min ambition være 
at styrke og udvikle medlemsrådgivningen og dermed også de frivilliges indsats. 

Målet er at have relevante rådgivere og frivillige til gavn for Danske Torpares medlemmer. Medlemmernes 
forventninger og ønsker driver mig til at stille op til bestyrelsen. 



 

Kim Høgh 
(Gen)opstiller som bestyrelsesmedlem 

Ærgrelsen over at samfundet under covid har bremset en spændende 
udvikling i vores Danske Torpare forening driver mig til at søge genvalg til 
bestyrelsen. Vi skal simpelthen forbedre vores støtte til medlemmerne, når 
det f.eks. gælder dine muligheder for frivillig indsats i foreningen, 
rådgivning, politisk interessevaretagelse, aktivitetsudvikling, netværk mv. 

 
Udviklingen blev bremset, men nu hvor vi skal leve med corona, kan vi energifyldt smøge ærmerne op igen. 
Og særligt gøre en indsats for at knytte og bekræfte stærke bånd over Sundet. Det vil jeg gerne deltage i, 
derfor søger jeg genvalg. 

 
Min familie deler en Ødegård med en anden dansk familie i Skåne. Det er der, vi for alvor fysisk, socialt og 
psykisk kan komme tæt på den natur, der er så stor og overvældende, og dermed givende, ja livgivende. Og 
nogle af de mest salige stunder opstår typisk, når naboen inviterer på sauna, når de hjælper os med at 
reparere Fergusontraktoren, og vi fikar bagefter – gerne ved shelterens bålsted. 

 
Mine erfaringer har jeg først og fremmest fra familien med min kone Kirsten, vores tre børn, og aktuelt 4 
børnebørn. Det ER guld! Jobmæssigt har jeg høstet viden i kommuner, regioner, i private virksomheder, og 
uddannelsesmæssigt har jeg også en bred basis fra såvel danske som udenlandske universiteter. Jeg har 
haft en række organisatoriske topposter, og den samlede erfaring og viden bruger jeg i dag bl.a. på en 
række bestyrelsesposter. Spændende at arbejde med forskellige persontyper, forskellige forretnings- og 
foreningsmodeller, og være med til at skabe nye vinkler på – ofte - gammelkendte udfordringer i 
samfundet. 

En hilsen til alle Danske Torpares medlemmer – 
brug din stemme, vi er mange gode kandidater! 
  



 

Jan Huus Vestergaard 
(Gen)opstiller som bestyrelsesmedlem 

Året der gik 
Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2021 og håber meget at få 
mulighed for at fortsætte det tætte og frugtbare samarbejde med 
bestyrelsen, med de andre frivillige og sekretariatet. 

I bestyrelsen har jeg ansvaret for Aktivitetsudvalget og som bestyrelsens 
kontaktperson i forhold til netværkene. I aktivitetsudvalget har vi arbejdet 
for at udbyde meningsfulde kurser og andre aktiviteter. Covid har 
desværre haft en negativ indflydelse på arten og mængden af tilbud og på 
medlemmernes mulighed for, og interesse i, at deltage i fysiske 
arrangementer, har været begrænset. Til gengæld har foreningen fortsat 
med stor succes gennemført en række webinarer. En nyskabelse som har været meget populær og er 
kommet for at blive. 

 

2022 
Jeg glæder mig over, at vi nu i langt højere grad kan tilbyde fysiske aktiviteter, og til at vi i foråret 2022 får 
nedsat Frivilligudvalget, som blandt andet skal være med til at fastlægge, hvordan vi kan hverve, motivere 
og fastholde frivillige. 

Vi kan nemlig fint bruge mange flere frivillige og det håber jeg at få mulighed for at bidrage til, at vi får. 
Uden engagerede frivillige med forskellige interesser og kompetencer ingen forening! 

 

Personligt 
Min kone og jeg har siden 2009 haft et torp i Steglehylte i sydenden af søen Åsnen i Alvesta Kommune, 
Kronobergs Län. Det blev starten på aktive og dejlige år, hvor hver eneste kvadratcentimeter af huset, ude 
og inde, har fået en overhaling. 

Vi har bygget shelter, tipi, ”treehouse”, bådebro/opholdsplads ved søen, udebad og vildmarksbad og 
pizzaovn. Aktuelt er vi i gang med en tilbygning som bliver den nye ”matsal”. 

Meget har vi, og vores børn med familier, selv stået for, med dygtig bistand fra områdets lokale 
håndværkere. Ejendommen er familiens samlingspunkt og vi har et fint forhold til vores gode svenske 
naboer. 

Jeg er uddannet farmaceut, har arbejdet som laboratoriechef; i et rådgivende ingeniørfirma og som leder i 
kommunal, amtslig og senest regional miljøadministration. 

  



 

Ole Kai Andersen 
Opstiller som bestyrelsesmedlem 

Jeg meddeler herved, at jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen, da bladets 
indhold ligger alt for langt fra, hvad det burde. For lidt natur. 

Med venlig hilsen 

Ole Kai Andersen 

  



 

Lisbeth Bekker 
(Gen)opstiller som bestyrelsesmedlem 

Danske Torpare skal være et relevant mødested for alle os 
med hus i Sverige. Det er det vigtigste tema for mig i 
bestyrelsen. Sidste år vedtog vi en ny strategi i Danske 
Torpare. En strategi som jeg virkelig tror på. En strategi der 
har fokus på at gøre foreningen Danske Torpare til et relevant 
og interessant mødested for alle os med hus i Sverige. Jeg 
brænder for fællesskabet i foreningen, og det arbejde vi har sat i gang, og derfor er jeg slet ikke færdig med 
arbejdet i bestyrelsen. Jeg stiller op til genvalg for at gøre en forskel for dig, mig og alle os der sammen er 
Danske Torpare. 

 

Jeg vil arbejde for at alle med hus i Sverige ser Danske Torpare som et relevant og fælles mødested. 
Corona-pandemien har på mange måder udfordret os. Både i foreningen, hvor vi ikke har kunne mødes 
som vanligt, men også på det personlige, hvor vi har lidt afsavn, da vi ikke kunne komme til vores huse i 
Sverige. Men pandemien har også vist, hvor vigtigt det er, at vi står sammen i en forening, hvor vi i samlet 
flok kan arbejde for og skabe de bedste forudsætninger for vores fælles interesser. Vi har som forening fået 
taletid og er blevet hørt steder, som vi ikke før har haft adgang til. Og det har været tydeligt for 
myndighederne både i Danmark og Sverige, at foreningen er den ramme, der kan kommunikere på vores 
alles vegne og varetage vores fælles interesse i Sverige. Den ramme vil jeg gerne være med til at udbygge 
og styrke med flere medlemmer. 

 

Hele mit professionelle liv har handlet om foreninger. Jeg brænder for foreninger, og jeg er så heldig til 
hverdag at arbejde på øverste niveau med nogle af Skandinaviens dygtigste foreninger. Med kontor i både 
Danmark og Sverige har jeg haft rig mulighed for at lære det bedste fra begge sider af Sundet. Og det har 
givet erfaring, som jeg vil fortsætte med at bruge i arbejdet med at skabe bedre vilkår og rammer for alle os 
med hus i Sverige. 

Jeg møder ind med erfaring og en lyst til at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor vi sammen 
arbejder for at skabe relevans for medlemmerne. Det er mit mål og min ambition i bestyrelsesarbejdet. 

 

Sverige er en del af min familie. Jeg var ikke gift med samme mand, hvis det ikke var for Sverige. I dag har 
vi været gift i over 23 år, og børnene er for længst flyttet hjemmefra, men rummet til samtale og bare at 
være, har været afgørende for vores familie. Da børnene var små, var vi den bedste udgave af dét at være 
forældre i Sverige. Her var tid til mad på bål, børn i nattøj en hel weekend, spil og gåture – natur og masser 
af ro. I dag er Vashult fortsat et samlingssted for familie og venner. Men hvor vi med mindre børn var 
optaget af det helt nære, er vi i dag midaldrende og nysgerrige på Sverige på en anden måde, historisk, 
politisk, mødet med Svensken og altid naturen. 

Danske Torpare skal rumme alle faser af vore liv i Sverige, og det er det, jeg gerne fortsat vil arbejde med. 

 


