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Formandens beretning – generalforsamlingen 19. marts 2011 kl. 13:00 i 
Bygningen i Vejle 
 
Den første større begivenhed i foreningen var generalforsamlingen. 
 

Generalforsamlingen den 27. marts 2010 kl. 13:00 i Fredericia. 

 
Tina Thranesen blev valgt til dirigent og hun konstaterede at generalforsamlingen er 
lovligt varslet. 
Forslag til vedtægtsændringer var rettidigt indsendt 
Generalforsamlingen blev afholdt rettidigt i henhold til vedtægterne. 
 
Trans-Danmark har i 2009 været meget aktiv. Et af vores fokuspunkter har været 
økonomien, hvor vi ligesom i 2008, har vi i 2009 også et overskud på 8,084.03 dkk 
mod 1,881.58 dkk året før og der budgetteres med et overskud på 11,075.- dkk i 
2010 
 
Den nye bestyrelse ser nu således ud: 
 
Formand  Karin Astrup (genvalgt)  
Næstformand  Tina Vyum 
Kasserer  Pia Nielsen 
Sekretær  Irene Haffner (genvalgt) 
Bestyrelsesmedlem Ulla Rørvig (genvalgt) 
1. Suppleant  Christina Hansen (ny) 
2. Suppleant  Michelle Fischer-Holst (ny) 
Revisorer:  Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalgt) 
Revisorsuppleant  Anna Jonna Armansdottir (genvalgt) 
 
Vedtægtsændringerne som bestyrelsens vedtægtsudvalg havde lavet og som I alle 
modtog inden generalforsamlingen blev vedtaget med enkelte ændringer: 
I § 6 stk. 5 & 7: 
To ændringsforslag blev fremsat, i stk. 5 blev tilføjet: ”der skal foretages en skriftlig 
afstemning om udelukkelse” 
Stk. 7: ”Genoptagelse som medlem af en person der er udelukket kræver godken-
delse på en generalforsamling ved en skriftlig afstemning.” 
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Behandling af indstillingen fra det på generalforsamlingen i 2009 nedsatte navneud-
valg om foreningens navn. 
 
Ordet transkønnet til diskussion. Ordet er ikke alment kendt endnu. 
Der skal ikke ske ændring af navnet i år; men det skal tages op igen om et år – ud-
valget arbejder videre. 
 
De nye vedtægter kan ses på vores hjemmeside. 

 
 
Som noget nyt havde vi i 2010 her i samme bygning som vi befinder os nu, et medlems-
møde som blev brugt til meningsudvekslinger mellem medlemmerne og bestyrelsen. Et 
møde som bør gentages med mellemrum. 
Foreningen bestyrelse er altid åben for input fra medlemmerne, desværre er foreningens 
ressourcer ikke ubegrænsede så vi kan opfylde alle ønsker, desuden er vi også nødt til at 
prioritere dem vi har. 
 

Dansk politik 
 
I løbet af 2010 har Trans-Danmark fremsendt høringssvar til flere beslutningsforslag som 
var til behandling i Folketinget. 
Irene og Izabella havde sammen med Tina Thranesen udarbejdet ”5 krav til politikerne” 
som har dannet grundlag for B168, der blev fremsat af SF på vegne af oppositionen. 
 
Den 25. maj fremsendte Trans-Danmark vores høringssvar til folketinget: 
 
Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B 168 - om forbedring af tran-
skønnedes rettigheder 
 
Trans-Danmarks høringssvar i sin helhed kan ses på vores hjemmeside. 
Foreningen fremsendte i denne forbindelse vore anbefalinger og argumentation. 
 

                                      
Beslutningsforslaget 168 lægger op til:  

 at befri os fra de formynderiske begrænsninger i navneloven, så vi, som alle andre 
myndige personer kan vælge vores navn i overensstemmelse med vores kønsiden-
titet. 

 at give os mulighed for at identificere os uafhængig af vores fysiske fremtræden, så 
vi slipper for ydmygende oplevelser når vi rejser, lejer bil, møder op i banken eller er 
i kontakt med offentlige myndigheder mm.  

 at de uoverskuelige, og for mange, frustrerende forløb på sexologisk klinik i første 
omgang forsøges gjort mere brugervenlige, ved at de enkelte forløb underlægges et 

mailto:formand@trans-danmark.dk
http://www.thranesen.dk/?cat=1135&aid=12982#bm12982


 

Side 3 af 10. 

 

 

 
Karin Astrup, formand for Trans-Danmark 
Returadresse, hvis andet ikke er anført: 

Tina Vyum, Hostrupvej 7, 7000 Fredericia 
formand@trans-danmark.dk 

Bankforbindelse: Amagerbanken, Hvidovre afdeling. Reg.nr.: 5230 konto nr.: 1513658 

oplyst planlagt tidsforløb, og der indføres en klagemulighed ved afslag på kønsskif-
te. 

 at transkønnede, der lever i overensstemmelse med deres kønsidentitet, befries for 
urimelige krav om langvarige forløb på sexologisk klinik og krav om unødvendige 
operationer ved ønske om civilretsligt kønsskifte. 

 
Desværre nåede Folketinget ikke at færdigbehandle B168 i denne folketingssamling, hvil-
ket betyder at beslutningsforslaget bortfaldt. 
 
Allerede i januar fremsendte vi bemærkninger til forslaget B50 om hadforbrydelser hvor 
følgende blev skrevet 
 
”Det er med stor beklagelse, at foreningen i referatet fra Folketingets 1. behandling tirsdag 
den 26. januar 2009 af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser 
fandt sted kan læse, at Justitsministeren betegner kønsidentitet som en seksuel oriente-
ring. 
Justitsministeren udtalte: 

For så vidt angår forslaget om at tilføje køn, er det anført i bemærkningerne til 
forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transkøn-
nede. Hertil skal jeg bemærke, at straffelovens § 81, nr. 6 allerede henviser til 
forurettedes seksuelle orientering som en strafskærpende omstændighed. Det 
skal således allerede i dag indgå i skærpende retning, at en forbrydelse er mo-
tiveret i, at ofret er transkønnet eller transseksuel. Så der er altså ikke nogen 
merværdi på det her punkt i forslaget. 

 
 
 
Kønsidentitet er ikke en seksuel orientering. Kønsidentitet drejer sig om en persons 
indre opfattelse af sit køn. Hos transkønnede er der ikke overensstemmelse mellem det 
biologisk køn og den indre kønsidentitet, og det har ikke noget med seksuel orientering at 
gøre.” 
 
Desuden har vi haft følgende korrespondance 
 

1. Bemærkninger til L 130 - Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang 
inden for sundhedsvæsenet mv. fremsat den 3. marts 2010.  
 

2. Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)51  af 31. marts 2010 til medlemsstaterne om foran-
staltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller køns-
identitet. 

3. Bemærkninger til L 130 - Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstat-
ningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv. fremsat den 3. marts 2010. 
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4. Specialeplanlægning fra Sundhedsstyrelsen 
1) Vurdering af indikation for kønsskifteoperation og 
2) Kønsskifteoperation 
 

5. L 123 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og 
forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab 

 
Som det fremgår af ovenstående så har vi været aktive på dette område i 2010 og i denne 
forbindelse vil jeg gerne takke Tina Thranesen for hendes hjælp og råd. 
 
Hvad bringer 2011os? 
 
Vi ved med sikkerhed at der i 2011 skal afholdes folketingsvalg og derfor er det vigtigt at vi 
kan komme på forkant med udviklingen. 
Derfor er vi i gang med at planlægge forskellige tiltag for den kommende tid. 
 
Jeg deltog i et arrangement i København arrangeret af de Radikales folketingskandidat 
Uffe Elbæk, med deltagelse af Mogens Jensen (S) og Iben Wiehe (SF), samt et spørge-
panel bestående af Steffen Jensen LGBT, Klaus Legau Stop AIDS, Kirstine Mølgaard 
Filmfestivalen, journalist Sune Prahl Knudsen og tidligere minister Yvonne Herløv Ander-
sen 
 
 
Som det nok ikke er forbigået ret mange af jer, så afholdte Trans-Danmark i samarbejde 
med LGBT Danmark og de øvrige danske trans-organisationer en høring i Folketingets 
fællessal. 
 

 Mandag den 14. marts 2011 var en transpolitisk mærkedag. For første gang nogensinde 
blev der afholdt en høring på Christiansborg med fokus på især sundhedspolitiske og so-
cialpolitiske forhold for transpersoner. Der blev udarbejdet et officielt referat af dagens 
mange indlæg, hvilket vil kunne ses her på hjemmesiden, når det foreligger.  
 
 

 Dagen var på alle måder en stor succes. Der var en række indlæg, som på udmærket vis 
belyste forholdene. Der var ud over deltagelse af en række transpersoner deltagelse af 
nogle (få) politikere samt en del fagfolk fra relevante myndigheder. Desværre havde de 
pågældende fagfolk af deres forskellige chefer fået påbud om, at de ikke måtte udtale sig, 
men de lyttede interesseret til indlæggene.  
I alt deltog der 100 personer i høringen.  
Det var desuden dejligt at se, at en række medier deltog. Danmarks Radio, Ritzaus Bu-
reau, Berlingske Tidende, Modkraft samt nogle journalister, vi ikke præcist fik identificeret.  
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Desuden blev Irene interviewet i Aftenshowet på DR1 ligesom Pia er blevet interviewet af 
radiokanalerne P4 Trekanten og P4 Syd.  
Det har naturligvis givet en række indlæg i forskellige aviser samt på flere avisers netsider.  
 
1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproble-
mer? 
2. Er det hensigtsmæssigt, at transkønnede underkastes psykiatrisk udredning forud for 
ændringer af deres krop? 
3. Hvordan sikres den bedst mulige vejledning af transkønnede i forbindelse med et køns-
skifte? 
4. Skal Danmark forholde sig til internationale konventioner, herunder Hammarberg rap-
porten, menneskerettigheder og henstillinger fra EUom transkønnedes forhold? 
 
II Kønsregistrering og socialpolitiske spørgsmål 
1. Skal Danmark fastholde krav om kirurgiske ændringer forud for anerkendelse af et 
kønsskifte? 
Juridiske og sociale konsekvenser af at tillade civilretsligt kønsskifte uden forudgående 
indgreb. 
2. Daglige kønsbestemte registreringer: Herunder frit valg af fornavn, 
kønsbestemmelse i personnummer og pas, samt problemer med kun 2registreringsfelter 
for køn 
3. Had-forbrydelser – er love om had forbrydelser og registrering af samme gode nok? 
4. Afsluttende bemærkninger og forslag om nedsættelse af et transpolitisk udvalg med 
deltagelse af relevante politikere, institutioner og interesseorganisationer.  
 
Blandt de mange foredragsholdere kan nævnes Vibe Grevsen, Pia Nielsen, Maria Sundin 
RFLS, Beate S. Andersen Københavns Universitet, Kamal Qureshi, Sebastian Svejgård, 
Karin Astrup, David Zennaro og formanden for ILGA Europe, Martin K. I. Christensen. 
 
2011 er spændende i den forstand at partierne i oppositionen ved et eventuelt magtskifte 
skal til at leve om til deres løfter. 
 

TGEU i 2010: 
 
I dagene 1. – 3. oktober 2010 blev det 3.europæiske Council afholdt på Malmø Universitet. 
Der var tilmeldt 240 deltagere fra 35 lande. Der er dermed tale om, at deltagerantallet 
fortsat stiger fra gang til gang at Council afholdes. 
 
Under åbningen holdt Den Europæiske Kommissær for Menneskerettigheder Thomas 
Hammarberg et indlæg via videokonference, hvor han understregede, at transpersoner har 
de samme rettigheder, som alle andre i samfundet. 
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Desuden holdt Vladimir Luxuria fra Italien en indledende tale. Hun er den første transper-
son i Europa, som har været medlem af landets parlament. Det var en meget interessant 
tale med et vist humoristisk islæt omkring hendes forskellige erfaringer. 
 
Undervejs på Councillet blev der afholdt 3 plenarforsamlinger med en række ledere, par-
lamentsmedlemmer m.v. De omhandlede de 3 hovedemner på Council, som var følgende: 
 

1. Embracing Diversity (Omfavne forskellighed) 
2. Stretching Boundaries (Strække grænserne) 
3. Demanding Rights (Kræve rettigheder) 

 

Plenarforsamlingerne kom godt omkring de forskellige emner takket være de forskellige 
meget dygtige talere fra en lang række lande. 
 
Desuden blev der afholdt 24 workshops. Hovedemnet var her naturligvis konferencens 
hovedtema, men herudover var der workshops omkring TGEU’s strategi, omkring TGEU’s 
regnskabstal og aktiviteter, hvilket blev afholdt af Pia og Karin ligesom Pia afholdt en 
workshop omkring forslaget til nye vedtægter for TGEU. 
 
Desværre blev der kastet en skygge over Councillet, idet der skete 2 hatecrime overfald 
på tyrkiske deltagere undervejs. Deltagerne led heldigvis ikke alvorlig fysisk overlast, men 
en meget beklagelig yderlig faktor var, at det svenske politi udviste en meget transfobisk 
adfærd. De svenske arrangører bragte derfor sagen op for Sveriges øverste politidirektør i 
ugen efter Councillet. 
 
TGEU har ligeledes udsendt en pressemeddelelse, hvor sagen beklages og fordømmes. 
Den sidste aften holdt omkring 100 af Councillets deltagere en demonstration i Malmø 
imod hatecrimeoverfald. 
Både dette og Councillet i det hele taget havde en meget fin dækning i medierne. Svensk 
TV4 havde et nyhedsindslag ligesom de store landsdækkende svenske aviser dækkede 
Councillet. 
 
Den sidste aften havde byen Malmø inviteret alle Councillets deltagere til en reception på 
byens 
flotte rådhus. Her holdt borgmesteren en tale, hvor han først på byens vegne undskyldte 
for de 2 
hate-crime overfald. Herefter kom han med meget opmuntrende ord til transbevægelsen 
og til TGEU’s arbejde. Det kan her tilføjes, at byen Malmø har givet en betydelig økono-
misk støtte til afholdelsen af Councillet. 
 
Om lørdagen blev der endvidere afholdt generalforsamling i TGEU 
Her blev der fortalt om TGEU’s forskellige aktiviteter, om TGEU’s regnskabstal ligesom der 
blev foreslået en ændring af vedtægterne. 
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Alle de forskellige forhold blev godkendt. 
Desuden blev der afholdt valg til den nye Steering Committee. 
Karin Astrup blev igen valgt til medlem af Executive Board og som kasserer for TGEU. 
Pia Nielsen blev genvalgt som medlem af Steering Committee. 
 
De øvrige valgte af Executive Board blev:  
Julia Ehrt(formand), Richard Köhler(næstformand) og Maria Sundin (sekretær). 
 
De øvrige valgte af Steering Committee blev:  
Wiktor Dynarski fra Polen, Carla LaGata fra Tyskland, Cat McIlroy fra Irland og Kristian 
Randjelovic fra Serbien. 
 
I løbet af 2010 deltog Karin og Pia i Steering Committee møder i Dublin, Bruxelles, Malmø 
og igen i Bruxelles. 
 
Årets sidst møde i december var det andet møde med den nye SC; men meget produktivt 
 
Den 11. december af Steering Committee møde med deltagelse af både Karin og Pia. Da 
der var mange punkter at drøfte tog mødet hele dagen. 
Et vigtigt punkt var forberedelser til en række møder om mandagen. 
 
Den 12. december arbejdede vi på at gøre vores strategi operationel. Med andre ord drøf-
tede vi, hvorledes vi kunne gøre den overordnede strategi brugbar i det daglige arbejde og 
dermed ville blive ført ud i livet. Også dette møde tog hele dagen. 
 
13. december 
Denne dag bestod af en lang række møder, hvor TGEU og heriblandt altså Karin og jeg 
havde møde med en række organisationer. 
 
Først havde vi møde med regionsdirektør Vicky Claes fra International Planned Parent-
hood Federation (IPPF), hvor en fælles berøringsflade jo bl.a. er transbørn. 
Hun var en meget åben person, som var meget interesseret i et fremtidigt samarbejde. 
IPPF og hendes eget kendskab til transområdet var dog temmelig beskedent. 
 
Herefter havde vi et møde med 3 medlemmer af Europeans Womens Lobby(EWL)’s øver-
ste ledelse – heriblandt generalsekretæren Myria Vassiliadou, som også var taler på 
Council i Malmø. EWL har i alt omkring 2.500 medlemsorganisationer over hele Europa. 
Deres samlede medlemsantal er altså 6 cifret. 
Kvindebevægelsen har jo i årtier kæmpet for ligestilling ligesom vi gør det nu. Derfor har vi 
rigtig mange fællestræk i vores kamp. 
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TGEU aftalte med EWL et tættere samarbejde og EWL er meget åbne overfor at ligestil-
ling også skal dække transpersoner. De vil derfor tage vores synspunkter med i betragt-
ning i deres fortsatte arbejde for ligestilling. 
 

Det tredje møde var et møde med flere deltagere. 
 
Der var deltagere fra Equinet (the European Network of Equality Bodies), fra Social Plat-
form, fra ILGA og fra Europaparlamentet. TGEU og ILGA præsenterede her et par Power-
point præsentationer, der kan ses på foreningens hjemmeside. Disse præsentationer dan-
nede baggrund for mødets drøftelser. 
 
Som det sidste punkt på dagsordenen havde TGEU møde med Social Platform, der arbej-
der med menneskerettigheder på Europæisk niveau. TGEU besluttede sig for at melde sig 
ind, idet det giver både politiske, praktiske og økonomiske fordele 
 
I 2010 havde TGEU desuden 27 Skype møder i SC af ca. 2 timers varighed. 
 
ILGA Europe Annual Conference 
 
I oktober deltog Karin for første gang i ILGA Europe årsmøde i Den Haag (Holland). Dette 
var en fantastisk oplevelse. 
 
I de 5 dage årsmødet varede deltog Karin i mindst 4 workshops og 6 plenummøder. 
Det var mange interessante emner der blev taget; og der kan nævnes følgende som sær-
ligt interessante: 
 

 Islam, koranen og LGBT 

 Politiet måde at håndtere LGBT sager herunder Hate crimes 

 TGEU egen præsentation 

 Intersex, hvad er det, hvordan får en intersex politik med under LGBT paraplyen. 

 Kamal Qureshis indlæg om hate crime 

 
Under mødet indkaldte Kamal Qureshi alle de danske deltagere til et møde under aftens-
maden, hvor Trans-Danmark, LGBT Danmark og Sabaah deltog. 
 
TGEU havde under årsmødet sit første SC møde med den nye bestyrelse, desværre var 
Pia ikke tilstede; og her var opfølgningen på council i Malmø hovedemnet, såvel som 
overdragelsen af arbejdsområder fra den forrige SC. 
 
ILGA Europe afholdte også valg til diverse organer og her blev der indgået forskellige alli-
ancer, blandt stemte TGEU på Maria Sjödin til ILGA Europe repræsentant til ILGA World. 
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Sociale arrangementer 
 
Også i det forgangne år har Trans-Danmark haft sociale arrangementer, som Ulla og Mi-
chelle har stået for.  
Vi har på dette område et samarbejde med TID 
 
Desværre måtte vi opgive gennemførelsen af Irenes kabaret sidste efterår; men den vil vi 
have programmet i 2011. Kabaretten har for nylig været opført på Ålborg teater, så jeg kan 
kun opfordre alle til at komme, når den opføres næste gang, sandsynligvis i Århus. 
 
Som noget nyt havde Trans-Danmark København arrangeret sociale events i Storkøben-
havn. 

Trans-Danmark Hovedstaden blev dannet på initiativ af Lisbeth Merete efter Trans-

Danmarks første møde i København i længere tid. Det første møde var en blanding af et 
inspirationsmøde og et møde hvor gratisavisen Urban lavede et interview med baggrund i 
de ”de 5 punkters” videre skæbne i folketinget. De 5 punkter, der blev uarbejdet som resul-
tat af Irenes og Izabellas lobbyisme på Christiansborg.                                             
Mødet blev sponseret af Yvonne med et væld af lækre og feminine kager, og forgik i Chri-
stianshavns beboerhus d. 5. marts 2010. 
Siden da er der holdt yderligere 4 arrangementer i Trans-Danmark Hovedstadens regi. 
 
Det næste arrangement var netop en opbakning til ”de 5 punkter” som SF i samarbejde 
med lobbyisterne havde udformet som et beslutningsforslag B 168, planlagt til fremlæg-
gelse i folketingssalen d. 4. maj. Et forsøg fra Trans-Danmarks side på at samle transkøn-
nede til en markering af dagen under sloganet ”transkønnedes befrielsesdag”  blev skudt i 
sænk under et veritabelt nationalistisk hysteri i T-gruppen LGBT. Forslaget blev udskudt til 
slutningen af maj, hvor vi i Trans-Danmark hovedstaden valgte, bare selv at markere vores 
tilslutning, ved at møde op på tilhører pladserne 
 
I juni langserede vi konceptet: sammenkomster for udgående transkønnede. Det var pri-
mært tænkt som sammenkomster der krævede en vis åbenhed, men ikke et forsøg på at 
holde personer, der levede mindre åbent ude, men da interessen for arrangementer havde 
været beskeden ville vi prøve noget nyt. Det første møde var dog under private former, så 
alle kunne deltage, uden frygt for afsløring af nogen art. Lisbeth Merete stillede lejlighed til 
rådighed og havde også kokkereret, så budgettet var holdt meget lavt. Der blev snakket 
arrangementer, tøj og makeup, politik, facebook, i det hele taget hele randen rundt, inden 
vi sent (efter de sidste busser) brød op efter en hyggelig aften. 
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Sommerens højdepunkt var Picnic i Kongens Have. Der havde været efterlyst et grill ar-
rangement, men desværre er det ikke lovligt med åben ild i slots- og ejendomsstyrelsens 
besiddelser, så efter venlig forespørgsel, endte det med Picnic i Kongens Have. 
 
Årets sidste arrangement blev Priden. Der var lagt op til den gode kombination af alvor 
og fest. Således lagde vi ud med et Havfrueevent i Nyhavn kl. 12, Lisbeth Merete sammen 
med nogle af Izabellas kvindelige bekendtskaber delte foldere ud mens Izabella poserede 
som havfrue uden temaet ”i virkeligheden er jeg slet ikke en havfrue”, Rebecca, som hav-
de spottet ideen, dukkede op, men i en noget tilbagetrukket rolle og uden makeup.  
 
Det har selvfølgelig været skuffende at tilslutningen til arrangementerne har været så ringe 
som den har. TD-H har haft mange ting i støbeskeen så som møde med plastikkirurg, mo-
defotograf og møde på Christiansborg med sundhedsordførere og sexologisk klinik.    Det 
er klart at den slags ingen mening har, når tilslutningen kun er på1-2 personer ud over ar-
rangørerne.  
Vi håber, at der vil komme en bedre tilslutning til kommende arrangementer. Høringen på 
Christiansborg har vist at der også kommer folk til arrangementer i dronningens Køben-
havn. 
 
Til slut vil jeg gerne bede medlemmerne bakke op om foreningens arrangementer, da ar-
rangørerne lægger et stort arbejde i at stable disse på benene. 
 
Foreningens økonomi: 
 
Pia vil om et øjeblik komme med regnskabet for 2010, og jeg vil derfor kun sige at dette 
område har stor fokus for bestyrelsen, vi arbejder intens på at få tilført flere midler således 
at vi kan få gennemført mange af de ønsker som vi har.  
Derfor vil jeg bede medlemmer prøve at få hvervet nye medlemmer, der kan bidrage til 
foreningens økonomi 
 
Pt. er bestyrelsen i gang med at søge flere fonde og i modsætning til 2010 har vi i 2011 
modtaget penge fra Græsrodsfonden til høringen i Folketinget. 
 
Karin Astrup 
Formand 

mailto:formand@trans-danmark.dk

