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Referat fra Danske Torpares ordinære 
generalforsamling d. 6. april 2022 

 
 
Afholdt som digital generalforsamling. 
Der var 214 deltagere tilmeldt generalforsamlingen, hvor af kl. 19.19 113 deltog. 
Der var i alt 164 lovlige stemmer tilmeldt, inklusive tre fuldmagter, hvor af 88 stemte under 
bestyrelsesvalget.   

 
1. Velkommen og valg af dirigent 

 
Bestyrelsesformand, Kim Høgh bød velkommen og foreslog advokat og medlem Thomas Bang som dirigent. 
Indstillingen blev taget til efterretning af forsamlingen. 
 

2. Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse 
 
Dirigent, Thomas Bang: Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt.  
 

3. Valg af referent 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at bestyrelsen foreslog redaktør på bladet Torpare, journalist Kirsten 
Marie Juel Jensen som referent. Indstillingen blev taget til efterretning af forsamlingen. 
 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Dirigent, Thomas Bang: Gav ordet til formand, Kim Høgh for bestyrelsens beretning. 
 
Bestyrelsesformand, Kim Høgh: ”Jeg håber, I sidder rigtig godt. For nu kommer der en lidt længere 
beretning. Årene 2020 0g 2021 blev forvirrende og usikre for rigtig mange af os torp-ejere. Det kunne vi 
bl.a. aflæse i de mange henvendelser fra jer medlemmer. Det var spørgsmål omkring Corona, 
restriktionerne ved Sveriges grænse og forsikring, som var stærkt repræsenterede i jeres henvendelser.  
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 under pandemien.  
Covid-19 har ligesom i 2020 givet økonomiske tab – ikke kun i Danske Torpare, men også i Danske Torpare. 
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 medlemmer og mersalg i vores webshop. På trods af Corona-pandemien har der været 
stor interesse for køb af hus i Sverige og dermed også for nogens vedkommende medlemskab af Danske 
Torpare. I 2020/21 har vi haft 8680 medlemmer mod 8351 i regnskabsåret før. Altså en nettotilgang på 329 
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medlemmer siden sidste år. Vi havde budgetteret med 8500 medlemmer. Det er vi selvfølgelig rigtig glade 
for.  
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 10.215 
danskejede ejendomme mod 10.386 i 2019. På trods af faldet er der stadig et potentiale for at få flere 
medlemmer af Danske Torpare på lige knap 2000 husstande.” 
 
”Omkostningerne er også vokset i regnskabsåret, så de ligger godt 168.000 over budget. Forklaringerne 
ligger i forøgede udgifter til rengøring i forbindelse med Covid-19, stigende energipriser – det tror jeg vi alle 
sammen kender til –, 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 360.097 mod det budgetterede kroner 360.290.” 
 
”På sidste års generalforsamling besluttede vi at ændre regnskabsåret i Danske Torpare, så det  
følger kalenderåret. Derfor bliver næste år et overgangsår, hvor medlemsåret 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 var mange tal frem og tilbage. Vi gentager det lidt senere. 
Overgangsåret får også betydning for antallet af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, men det hører I 
også om senere under det relevante dagsordenspunkt.” 
 
”Jeg vil vende mig mod Danske Torpares strategi, som 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 hvis I har spørgsmål undervejs, skal stille 
dem under Q&A. I er velkomne til at gøre det, hvornår I end måtte have lyst til det.” 
 
”Den politiske interessevaretagelse: Ja 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 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 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 omkring 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 jo rammer den frie bevægelighed. Men ansvaret for de beslutninger, 
landene traf, forblev på nationalt niveau. Fra og med 9. februar 2022 blev restriktionerne ved indrejse til 
Sverige ophævet sammen med alle Covid-relaterede restriktioner i landet, og, nej, dem kommer vi ikke til 
at savne.” 
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”Samordningsnummeret: Kendt sag i Dansk Torpare. 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. Vi er imidlertid i de senere måneder 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, til banker, til forsikringsselskaber, til erhvervsliv med flere. 
Samordningsnummeret har en historie med meget misbrug og dermed et dårligt omdømme blandt mange 
interessenter i Sverige. Således har den svenske bankforening klart meldt ud, at bankerne aldrig kommer til 
at benytte det. Det er begrundet i historien med misbrug. Det er surt, at danske torpare er kommet i 
klemme, fordi andre har svindlet med samordningsnummeret. Men heldigvis er der en løsning på vej. I 
Sverige arbejder man nu på en lov om et nyt digitalt identitetsnummer. Ifølge forslaget, som har været til 
høring i efteråret, taler man om ikrafttræden 1. januar 2023, men med implementering hen over året ’23. I 
Danske Torpare har vi fuldt fokus på sagen. Og vi presser på for en løsning, som omfatter os. Vi har haft 
møde med den danske ambassadør og den svenske bankforening, og vi har fået tilsagn om, at for eksempel 
torpare vil kunne få det nye identitetsnummer. Så det vi gør nu, er to ting. Vi opfordrer vigtige 
samfundsleverandører som eksempelvis Tryggsam, Länsforsikringar, Skogsstyrelsen og EON til at anvende 
samordningsnummeret eller endnu bedre vores danske personnummer gennem NemID eller det nye MitID. 
Vi ved jo fra SSAM, som nogle af os kender – nemlig Södra Smålands Avfall och Miljö – at det kan lade sig 
gøre at anvende samordningsnummeret. Det andet vi vil gøre, er at presse på omkring det nye 
identitetsnummer og søge dialog med beslutningstagerne, så det kommer til at løse problemerne for os i 
fremtiden. Såvidt samordningsnummeret.” 
 
”Ja, 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. Der er ting, der kan gøres bedre, og det vil vi gøre. 
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.” 
 
”Det tredje strategiske indsatsområde kalder vi Frivillighed. Vi er i dag ca. 60 frivillige i Danske Torpare med 
hver vores kompetencer og hjælper lige netop der, hvor hjælpen efterspørges. Vi frivillige har været flittige 
i denne tid og har gennem nedlukningsperioderne i årets løb udført mange opgaver, også mange 
hjemmefra ved Pc’en. Beredvilligt og uden at kny. Vi ved, at nogle af vores frivillige – der er jo flere 
kategorier - savner kommunikation og afklaring af de opgaver, de har og kan få, og det er et arbejde, der 
ligger lige foran os i bestyrelsen. Opgaven er nemlig beskrevet i den frivilligpolitik, vi endelig fik udarbejdet 
og vedtaget 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: Det være sig 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, i det hele taget 
kendskabet til det lokale behov og udfordringer. Der er nok at gøre.” 
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”Det sidste indsatsområde er vores sekretariatet, hvor vi blandt andet har personaleforhold, aktiviteter, 
netværk med videre. Omkring personaleforhold: Ja, 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. Og Tina får I at se lidt senere under 
dagsordenen. 
Den 1. februar i år kunne vi så sige velkommen til Danske Torpares nye sekretariatschef Elisabeth  
Geday, der er gået til opgaven med sin meget karakteristiske ildhu og sans for de centrale og afgørende  
forhold i en medlemsforening som vores. Elisabeth får I også at se lidt senere liv. En af Elisabeths første 
opgaver var at ansætte en afløser til Tinas job, og det blev Søren Egemar Knudsen, som I kan se et billede af 
her, og 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.  
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. Vi har simpelthen lavet en interims-planlægning, hvor mange har sagt: Jeg kommer og giver 
en hånd med. Og det er vi meget, meget taknemlige over. Og til vores personale: Kirsten Marie Juel Jensen, 
redaktør på TORPARE-bladet, Dea Olrik Cisar som barselsvikar for Mette Aagaard Allen og Anne-Mette 
Søndergaard, som er barselsvikar for Marie-Louise Rahbek. I kan se dem alle sammen på billederne her.” 
 
”Så jeg vil gå videre til bestyrelsen, som I også ser billeder af her. Når vi ser på bestyrelsen, så har vi Lisbeth 
Bekker, som er næstformand, Helle Ahlenius Pallesen som medlem med fokus på de juridiske forhold,  
aktivitetsudvalgsformand Jan Huus Vestergaard og kasserer Torben Bæk-Sørensen. Det er en stor glæde at 
være med i en bestyrelse, som virkelig deler opgaverne mellem sig og tager fat. Det er sådan en bestyrelse, 
vi har i Danske Torpare. 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. Alt skal 
udføres med ildhu og engagement. Og helst rettidigt. Og det lykkes.” 
 
”Så vi går videre til aktiviteter. Gennem hele 2021 har vi afholdt webinarer. Det har jeg været inde på. 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 af jer og 
også os selv 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. Så er det bare med at møde op. 
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 vores 
netværk. Netværkene er fora for sparring og videndeling 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. Skovnetværket, som ser ud til at være kommet godt i gang igen efter en længere pause. Og så 
har vi Andelsnetværket, Vindkraftnetværket og Udlejernetværket, som er hvilende netværk.” 
 
”Hvervning. En vigtig del af vores arbejde går ud på at sikre, at vi skal fastholde vores medlemmer, og at 
medlemstallet gerne stiger. Jeg har nævnt den volumen, der ligger derude. Et par tusind husstande. Udover 
kampagner på Facebook og Instagram hverver vi nye medlemmer ved samarbejde med et  
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kommunikationsbureau, der vil gøre os klogere på de besøgende på vores hjemmeside gennem det, der 
hedder Google Tracking, hvor man følger med i, 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 på 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, jeg lige har fortalt jer om, erstatter faktisk influencer-samarbejdet, 
som var lærerigt, men ikke tilstrækkeligt målbart og udbytterigt for foreningen. Derfor har vi lukket det 
ned. Det ved jeg, mange af jer er glade for. For det var der mange af jer, der kommenterede sidste år.” 
 
”Generationsskifte. Det er jo det helt store tema i disse år, generationsskifte, som vi alle læser om i  
medlemsbladet eller ser i aktivitetsoversigten. Det skyldes mange af os 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. Ja, vi kommunikerer jo 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. Det 
er her Google Tracking kommer ind. 
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 jer over på hjemmesiden, hvor man kunne finde 
uddybende information.  
Nyhedsmailen har vi også brugt 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 strategiske indsatsområder, hvad skal vi så fortsætte med i 2022? Det er jo meget af det 
samme, vi skal holde fast i. Men først lidt om vores 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 anvendeligt, 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, som det fremgår 
af undersøgelsen. 
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  
rigtig 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.”  
 
”Ellers vil vi mene, at de fire strategiske indsatsområder, som jeg lige før uddybede, fortsat er de rigtige, og 
vi skal fortsætte med at udvikle os inden for områderne, jf. medlemsundersøgelsens resultater. Med 
respekt for at vi har nye medarbejdere på centrale poster, ligger der foran os store opgaver. Hvor vi blandt 
andet skal:  

• Fastholde og hverve flere medlemmer. 
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• 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. Vi ser frem til nye løsninger med et eventuelt digitalt identitetsnummer. 

• 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, vi skal arbejde med 

økonomistyring og fundraising, ligesom medlems- og IT-systemer skal opdateres. Så der er nok at 
tage fat på. 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for den tillid, I som medlemmer har vist os, og lægger hermed 

denne beretning frem til jeres drøftelse og godkendelse. Og den videre proces vil du Thomas Bang tage dig 

af. Tak for ordet.” 

Dirigent, Thomas Bang: Opfordrede forsamlingen til at stille eventuelle spørgsmål til beretningen. 
 
Spørgsmål: Jeg synes, I blander mål og midler sammen. Såvel sekretariat som de gode frivillige er et 
organisatorisk middel/nødvendigt værktøj, men vel ikke deciderede mål.   
 
Bestyrelsesformand, Kim Høgh: ”Tak for bemærkningen. Det er vel en evig diskussion, hvad der er mål og 
midler. Jeg tror gerne, frivillige vil regnes for at være mennesker, ikke instrumenter. Så vi opfatter det som 
et strategisk indsatsområde at få så mange mennesker til at yde en indsats, som så bliver midlet til at vi kan 
gennemføre nogle af de aktiviteter, som vores medlemmer gerne vil have. En spændende diskussion. Jeg 
tror godt, vi ved, hvad vi vil, når vi beskriver vores strategiske indsatsområder. Men selvfølgelig har du ret i, 
at man kan godt beskrive det bedre. Det tror jeg, at vi vil forsøge at gøre. Så tak for kritikken.” 
 
Spørgsmål:  Hvordan kan det være, at foreningen arbejder for at få samordningsnummeret til at fungere, 
når det svenske erhvervsliv ikke vil have med det at gøre? 
 
Bestyrelsesformand, Kim Høgh:  Det er sådan, at der er en del torpare, der har fået 
samordningsnummeret, og det vil de gerne have gavn af. Det vil man også kunne få en stor del af resten af 
det her år. Og måske også en stor del af næste år. For vi ved ikke, hvornår lovgivningen om det nye 
identitetsnummer i givet fald træder i kraft. Worst case ultimo 2023. Så vil man skulle klare sig med det, vi 
har, og det er samordningsnummeret. Derfor vil vi gerne sikre os, at de store forsyningsenheder, som jeg 
ridsede op i beretningen, tager sig af de medlemmer, som har et samordningsnummer. For det kan lade sig 
gøre. Der er altså et eksempel – SSAM – der er ikke andre. Så det ER utilfredsstillende at holde liv i noget, 
som skal kasseres. Men det er et vilkår, som den svenske stat har givet os. Og det gør vi noget ved – for 
jeres skyld.”  
 
Spørgsmål: Hvor sandsynligt er det at svenske myndigheder med videre vil acceptere at dansk 
NemID/MitID kan fungere som gyldig identifikation for danskere i Sverige.   
 
Bestyrelsesmedlem, Helle Pallesen: ” Det her med at anerkende andre landes NemID og BankID er et EU-
spørgsmål, som der også arbejdes på ved siden af alt det andet. Og vi kan håbe på, at man på et tidspunkt 
faktisk vil anerkende NemID og BankID gensidigt. Hvis I lægger mærke til, når I går ind på skattevæsnets 
hjemmeside eller hvis nogle af jer har adgang til Skogsstyrelsen, så er det faktisk sådan, at når man går ind 
på LogIN, er der lagt op til, at man kan gå på med ”foreign ID”. Det er egentlig – på den lange bane – et 
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værktøj til, at man kan bruge et andet lands NemID eller BankID, eller hvad man skal kalde det. Så på et 
eller andet tidspunkt - men vi har ikke nogen dato på det – er der måske håb for, at svenskerne også vil 
anerkende de danske NemID eller MitID.” 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at der ikke var indkommet bemærkninger om at  
beretningen ikke kunne godkendes. Han konkluderede derfor, at beretningen er godtaget.” 
 

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 
 
Foreningens tidligere It- og økonomimedarbejder i Danske Torpare, Tina Johansen gennemgik det 
reviderede årsregnskab, som det er fremlagt og revideret.  
 
Dirigent, Thomas Bang: Opfordrede forsamlingen til at stille eventuelle spørgsmål til årsregnskabet. 
 
Spørgsmål: I statusopgørelsen figurerer der et TORPARE A/B – hvad er det?  
 
Kasserer, Torben Bæk-Sørensen: ” TORPARE A/B var et selskab, der blev etableret i forbindelse med 
foreningens planer om at skulle inddrage blandt andet tyskere i foreningen. Det har stået som et selskab, 
der ikke har været nogen aktivitet i igennem flere år. Vi har valgt i bestyrelsen at få det lukket ned. Den 
proces er sat i værk..” 
 
Spørgsmål: Hvordan dækkes underskuddet?   
 
Kasserer, Torben Bæk-Sørensen: Det generelle underskud på foreningens regnskab, må vi tage fra vores 
egenkapital, der desværre er skrumpet igennem årene. Det var blandt andet derfor, at vi sidste år 
besluttede at sætte kontingentet op. På sigt er målet at genetablere egenkapitalen på et niveau, så vi kan 
køre et helt år igennem. Det er det, man normalt har i en forening. 
 
Spørgsmål: Hvad er vores egenkapital?  
 
Kasserer, Torben Bæk-Sørensen: Den ligger på omkring 2,2 mio. Dels i værdipapirer og dels i kontant 
beholdning fordelt i to pengeinstitutter. 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at der ikke er kommet indvendinger imod årsregnskabet, som det er 
godkendt af revisorerne og besluttede på den baggrund at konstatere, at årsregnskabet 2020-2021 er 
godkendt.  
 

6. Fremlæggelse af og beslutning om budget.  
 
Dirigent, Thomas Bang: Gav ordet til tidligere it- og økonomimedarbejder, Tina Johansen for fremlæggelse 
af budgettet 21/22: 
 
Tina Johansen gennemgik budgettet som fremlagt. Hun tilføjede, at den høje inflation, som vi ser nu, ikke 
er indarbejdet i budget. Så forventningen om det budgetterede overskud må tages med det forbehold.  
 
Dirigent, Thomas Bang: Bemærkede, at hvis generalforsamlingen senere vedtager det indsendte forslag om 
at sætte kontingentet ned fra 570 til 500, skal der foretages nogle ændringer i budgettet. Den opgave vil 
ligge hos bestyrelsen. Han efterspurgte i øvrigt spørgsmål til budgettet fra forsamlingen. 
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Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt at kontingent og regnskabsperiode følges ad?   
 
Tidligere it- og økonomimedarbejder, Tina Johansen: Man skal ud i en større regnskabsteknisk øvelse, hvis 
kontingentperioden gjaldt for 12 måneder, mens regnskabsperioden gjaldt for 14 måneder. Så det har vi 
valgt ikke at gøre. Ved at lade perioderne følges ad kan vi bedre præsentere jer for, hvordan udgifter og 
indtægter følges ad hen over et regnskabsår.” 
 
Spørgsmål: Ligger budget og årsregnskab på hjemmesiden? 
 
Bestyrelsesformand, Kim Høgh: Svaret er ja.  
 
Spørgsmål: Jeg synes ikke, det er rimeligt at regne med flere kontingentindtægter, da det er en ukendt 
faktor. Ville det ikke være bedre at sætte indtægten her som uændret?  
 
Kasserer, Torben Bæk Sørensen: Det er svært at vurdere, hvad man skal sætte indtægten fra kontingenter 
til. Vi har valgt at sætte medlemstallet til 8.400.  Vi bliver nødt til at tage afsæt i et eller andet tal, som vi 
vurderer, er rimeligt. I lyset af de stigende energipriser og inflationen i det hele taget, vil det være rigtig 
ønskværdigt, hvis vi fik en yderligere medlemsfremgang og også lidt flere indtægter på anden vis. 
 
Spørgsmål: Hvorfor giver webshop underskud?” 
 
Tidligere it- og økonomimedarbejder, Tina Johansen: Det eren tastefejl, da jeg skrev de her slides. Men 
hvis man kigger på det regnskab, der ligger på hjemmesiden, så var forbruget på 85.000, så det er en 
tastefejl på sliden. Der er ikke underskud på webshoppen.   
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at der ingen indsigelser have været imod budgettet 2021/22 og 
valgte derfor at betragte det som godkendt.” 
 
 

7. Behandling af fremsatte forslag 
 
Dirigent, Thomas Bang: Oplæste ordlyden af forslag fra Frede Vestergaard:  
”Forslag til generalforsamlingen 6. april, modtaget 23. februar 2022. Medlemskontingentet er steget til 570 
kroner for 2021/22. Det blev vedtaget på den seneste virtuelle generalforsamling. Begrundelsen er delvis – 
forstår jeg af forrige nummer af medlemsbladet – at medlemstallet er faldet. Det tror da pokker med et 
kontingent de sidste 3 år på 475 kroner. Jeg var til generalforsamlingen, hvor stigningen til 475 kroner blev 
vedtaget og argumenterede imod, bl.a. med den begrundelse, at det kunne gå ud over medlemstallet. Der 
var kun ganske få der støttede mig blandt de fremmødte ca. 40 medlemmer. Jeg fik indtryk af, at resten 
havde et særligt forhold til sekretariatet. I den situation som foreningen er i, må der naturligvis ske 
besparelser. Der er – efter hvad jeg har læst i et af de seneste blade – fire ansatte i sekretariatet, men ifølge 
det seneste blad vel tre, som allerede før kontingentstigningen disponerer over kontingentindtægter på 
cirka 4 millioner fra de cirka 8.500 medlemmer. Mit forslag er, at kontingentet nedsættes til højest 500 
kroner.”  
 
Dernæst gav dirigenten ordet til Torben Bæk-Sørensen, som beskrev bestyrelsens holdning til det stillede 
forslag. 
 
Kasserer, Torben Bæk-Sørensen: Gjorde rede for, at bestyrelsen ikke kan støtte forslaget, om at nedsætte 
kontingentet fra 570 til 500 kroner. Sidste års kontingentstigning fra 475 til 570 kroner gav en stigning i 
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indtægter på dette års budget på cirka 600.000 kroner. Samtidig er antallet af medlemmer – imod 
forventning, må vi sige – steget med 329, hvilket også har øget vores indtægter. Men heraf lyder årets 
regnskab på et underskud på de budgetterede cirka 360.000 kroner, som er taget fra vores egenkapital og 
som derfor bliver ved med at skrumpe. Der er simpelthen ikke plads og rum i økonomien til en 
kontingentnedsættelse. Slet ikke med de stigende priser på økonomi og meget mere, som vi var inde på 
tidligere.  
Hvis forslaget om at sænke kontingentet fra 570 til 500 kroner skulle blive vedtaget, ville det betyde 
nedgang i foreningens indtægter på 400.000 kroner i regnskabsåret ’23, forudsat at medlemstallet i øvrigt 
er stabilt. Den mindre-indtægt skal besvares af besparelser på områder, vi synes, det vil være rigtig 
ærgerlige områder at skulle spare på. Eksempelvis kunne Bladet TORPARE være en mulighed at lade overgå 
fra at være et fysisk blad til kun at udkomme digitalt. Det ville give besparelse på cirka 400.0000. Hvis 
antallet af bladet TORPARE nedsættes fra 6 til 4 blade om året, vil vi spare cirka 200.000 kroner. Og ellers 
skal vi ud og reducere i antallet af medarbejdere for at nå en så stor besparelse. Bestyrelsen kan ikke 
anbefale de tiltag. Medlemmerne har klart givet udtryk for, at de ønsker udvikling af foreningen og ikke 
afvikling. Det ser vi blandt andet i den sidste medlemsundersøgelse.  
 
Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at vi skal fastholde det nuværende kontingent på de 570 kroner. I 
øvrigt kan man sammenligne med, hvad det koster at være medlem af andre foreninger, og så vil man 
hurtigt konstatere, at det ikke er en ublu høj pris, man betaler for at være medlem af Danske Torpare. 
Dansk Jægerforbund koster 736 kroner i kontingent om året. Dansk Kennelklub, hvis man skulle have hund, 
koster 535 kroner om året. Forbrugerrådet, 648 kroner om året. Foreningen Norden, 400. Danmarks 
Naturfredningsforening, 350. Og sådan kunne man blive ved. Kvalitet koster. Derfor synes vi, vi vil bevare 
de 570 kroner, så vi er i stand til at udvikle foreningen og ikke afvikle den.” 
 
Dirigent, Thomas Bang: Læste en kommentar fra Frede Vestergaard op: ”Dirigenten har så udmærket læst 
mit forslag op. Der bør ske besparelser. Og der er ingen grund til at foreningen har en formue på hele 2,2 
millioner kroner. Der er lagt op til en betydelig stigning i udgifterne.”  
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger og satte forslaget til afstemning. 
Resultatet blev, at 65 stemte nej til forslaget, og 16 stemte ja til forslaget. Der var fire blanke stemmer. 
Forslaget faldt.  
 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede at de tre bestyrelsesmedlemmer på valg, Kim Høgh, Lisbeth Bekker, 
og Jan Huus Vestergaard alle modtager genvalg. Han konstaterede ligeledes, at der er to yderligere 
kandidater, nemlig Karin Svensson, der er frivillig i sekretariatet, samt Ole Kai Andersen, der er tidligere 
skribent og illustrator til medlemsbladet TORPARE. Han indledte afstemningen med en forklaring om, at der 
skal vælges i alt tre kandidater, som alle vælges for en toårig periode.  
 
Resultatet af afstemningen blev: Kim Høgh  78 stemmer, Lisbeth Bekker 72 stemmer, Jan Huus Vestergaard 
63 stemmer, Karin Svensson 30 stemmer og Ole Kai Andersen 9 stemmer. Desuden var der fire blanke 
stemmer. 
Dirigenten konstaterede at, Kim Høgh, Lisbeth Bekker og Jan Huus Vestergaard er valgt.   

 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
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Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at efter foreningens vedtægter skal der vælges fem suppleanter, 
men der er kun opstillet to suppleanter. Det er de to, der ikke er blevet valgt ind i bestyrelsen. Karin 
Svensson og Ole Kai Andersen. Da der kun er to kandidater, er der ikke behov for at afholde et valg. Karin 
Svensson og Ole Kai Andersen blevvalgt som suppleanter.   
 

10. Valg af intern og ekstern revisor 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at bestyrelsen foreslår genvalg af den eksterne revisor. Det er 
statsaut. revisor Kasper Kjærsgaard, JS Revision.  Da der ikke var indvendinger imod valget, blev Kasper 
Kjærsgaard genvalgt som ekstern revisor. 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at bestyrelsen foreslår genvalg af intern revisor, Henrik Græsdal, 

som er både foreningsmedlem og advokat. Da der ikke var indvendinger mod, at Henrik Græsdal fortsætter 

som intern revisor, betragtede dirigenten Henrik Græsdal som valgt. 

11. Eventuelt 
 
Dirigent, Thomas Bang: Efterspurgte indlæg under eventuelt og gav derefter ordet til Danske Torpares nye 
sekretariatschef Elisabeth Geday. 
 
Elisabeth Geday, sekretariatschef: Gav en præsentation af sig selv og tildelte på foreningens vegne Inger 
Hove årets frivilligpris med følgende begrundelse: 
”Årets frivillighedspris går til Inger Hove, der er frivillig i Sekretariatet, grund af den store indsats, hun gør i 
sekretariatet og i foreningens aktivitetsudvalg.  
Med et smil på læben tager hun altid imod enhver opgave, der bliver hende stillet.  
Inger Hove har taget ansvaret for shoppen med bravur og har løftet den – både i vores butik på 
sekretariatet med fine udstillinger af varer og den gode service, og i webshoppen, når varer skal bestilles, og 
pakker sendes ud. Derudover har hun i den seneste tid også påtaget sig at tage sig af jeres henvendelser i 
hovedmailen hver mandag og onsdag, hvilket hun finder meget berigende og værdiskabende.  
Mange medlemmer har også nydt godt af Ingers engagement på efterårets svampeture og på traneturene 
til Vattenriket i Sverige, for Ingers bidrag til aktivitetsudvalget ligger selvfølgelig ikke kun i planlægningen, 
men også i at stille sig til rådighed, afvikle ture og dele sin begejstring for de oplevelser, naturen har at byde 
på. Hendes varme, betænksomme og søde væsen omfavner alle på hendes vej, og det bidrager stort, både i 
sekretariatet og i hendes andre aktiviteter.”  
 
Inger Hove modtog et stort bifald, samt blomster og chokolade i gave. 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at der er indkommet tre bemærkninger og spørgsmål under punktet 
eventuelt. 
 
Spørgsmål: Samordningsnummer – kommer der en afklaring på, hvorvidt det videre kan bruges til noget, 
der giver mening? For eksempel bankID. 
 
 

Bestyrelsesmedlem, Helle Pallesen: ”Vi har ikke opgivet samordningsnummeret. Som der også blev sagt fra 

formandens side, arbejder vi intenst med at det skal kunne bruges til noget. Men vi arbejder også for og 

med det nye identitetsnummer. Og vi arbejder også for og med, at bankID – dansk NemID/MitID kan bruges 

i Sverige. Så det vi gør, er at vi spiller på mange heste og håber på, at samordningsnummeret er et af dem, 

som kan komme til at fungere. Som formanden sagde, så ved vi, at der er en central myndighed, som har 
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accepteret det – nemlig Miljø og Affald i Småland. Så teknisk er der ikke noget i vejen for, at andre også skal 

kunne acceptere det. Vi skal nok bare regne med, at der kommer til at gå lidt mere tid, end vi havde håbet 

på. Men opgivet det har vi ikke gjort endnu.” 

Spørgsmål:  Jeg foreslog sidste år, at TORPARE-bladet kunne reduceres til fire årlige udgifter mod at 

tillægge flere redaktionelle sider, hvor papirkvaliteten kan nedsættes til en lavere gramvægt, så den 

samlede vægt på bladet bliver det samme som nu og dermed udgifterne til portoforsendelsen. Jeg kan 

forstå, at man derved kan spare en del. Hvad tænker I? For min skyld kunne bladet godt udkomme digitalt 

fremadrettet. Men jeg ved godt, at der er mange, der er glade for det fysiske blad. Hos foreningen TÆNK 

kan man som abonnent vælge, om man ønsker et fysisk blad. Det digitale abonnement er billigere.  

Bestyrelsesformand, Kim Høgh: I det samspil, der har været mellem redaktionsgruppen og bestyrelsen, har 
der ikke været ønsker om at reducere antallet af udgivelser. Vi vil gerne fastholde det nuværende. Det er 
det, vi har budgetteret med, og det er også det, vi tænker, vores medlemmer gerne vil have, når man kigger 
på medlemsundersøgelsen.  Omkring papirkvalitet, det vil jeg gerne tage med tilbage. Det er da muligt, at 
man kan reducere den samlede vægt og dermed portoudgifterne. Der kan være noget med kvalitet af 
billeder og så videre, jeg ikke ved noget om. Men jeg lover, vi vil undersøge det. 
 
Du skriver, at for din skyld kan vi udsende bladet digitalt. Sådan tror jeg, der er mange, der har det. Men der 
er flere af vores medlemmer i øjeblikket, der ønsker det fysisk. Det fremgår også af vores 
medlemsundersøgelse. Så vi vil fastholde det fysisk. Men du skriver også, at der kunne være en mulighed 
for at kombinere muligheden for at vælge digitalt eller fysisk. Det synes jeg også, vi vil gendiskutere. Tak for 
et rigtig godt bidrag med nogle konstruktive forslag. ” 
 

Spørgsmål: Har dirigenten gennemset de indkomne fuldmagter og kan han bekræfte korrektheden af 

disses stemmeafgivning? 

Dirigent, Thomas Bang: Jeg har de tre fuldmagter, som er afgivet. Jeg har kontrolleret dem, og at 

afstemningen er i overensstemmelse med fuldmagterne.   

Spørgsmål: Vil svenskerne acceptere et dansk CPR-nummer i fremtiden?” 
 
Bestyrelsesmedlem, Helle Pallesen: ”Det kommer an på, om NemID/MitID bliver anerkendt. Hvis det bliver 
anerkendt på europæisk plan, at man kan bruge hinandens identitetsnumre, er det det samme som, at man 
også vil anerkende et dansk CPR-nummer i Sverige. De to ting hænger altså sammen.” 
 
Spørgsmål: Bliver det muligt at gennemføre generalforsamling fysisk næste år? 
  
Bestyrelsesformand, Kim Høgh: Det er selvfølgelig muligt. Om vi vil gøre det, har vi slet ikke diskuteret 
endnu. Vi gennemfører en evaluering efter den her digitale generalforsamling. Vi hører jer, der har 
deltaget: Hvad var skidt og hvad var godt? Og det vil vi inddrage i bestyrelsens drøftelse. Vi har tidligere 
sagt, at vi savner det fysiske møde, så måske skal vi finde en kombinationsmodel. Det bliver op til 
bestyrelsen at drøfte.   
 
Kommentar fra deltagende medlem: Som kritiserede, at man ikke kunne få lov til at stemme på kun én 
kandidat til bestyrelsesvalget, som vedtægterne ellers åbner mulighed for. Hans kommentar var 
fremkommet med henblik på næste års generalforsamling, hvor han ønsker dette rettet. 
 
Dirigent, Thomas Bang: Konstaterede, at det var en bemærkning, der vil blive taget ad notam af 
bestyrelsen og han konstaterede desuden, at punktet ”eventuelt” var lukket og at dagsordenen var udtømt.  
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Bestyrelsesformand, Kim Høgh fik ordet til en sidste bemærkning og takkede nuværende som såvel 
tidligere medarbejdere, bestyrelse, kandidater og frivillige for indsatsen. Han opfordrede deltagere som 
savnede svar eller reaktion på en kommentar til at skrive til ham på  kh@torpare.dk. Han takkede til sidst 
dirigenten for indsatsen og deltagerne for deres bidrag til generalforsamlingen.  
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