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Referat af generalforsamling 19. marts 2011 

Deltagere:Lisbeth Merete, Izabella, Tina Thranesen, Michelle, Ulla, Irene, Tina Vyum, Karin (KA), 
Jan, Katrine, Sasha og Pia 

l. Valg af dirigent 

Formanden Karin Astrup (KA) indledte generalforsamlingen med at byde deltagerne velkommen. 

Hun foreslog på bestyrelsens vegne Jan Rasmussen (JR) som dirigent. Der indkom ikke andre for
slag, der derfor blev vedtaget. 

Tina Thranesen (TT) gjorde opmærksom på, at dagsordenen var udsendt for sendt. KA beklagede 
og forklarede, at det skyldes moderens alvorlige sygdom. JR konstaterede, at dagsordenen fulgte 
dagsordenen nævnt i vedtægterne, hvorfor der ikke var punkter, der ikke kunne forventes. Deltager
ne godtog derfor dagsordenen. 

TT gjorde imidlertid den indsigelse, at dagsordenen i medfør af generalforsamlingen fra 2010 burde 
have indeholdt et punkt omkring navneændring for foreningen. Det blev vedtaget, at komme nær
mere ind på dette punkt under Eventuelt. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 

KA aflagde på bestyrelsens vegne en beretning for det forgangne år. 

Hun fortalte indledningsvis, at Trans-Danmark- herunder med hjælp fra TT- først på året havde 
fremsat 5 punkter, som ønsker til fremtidige ændringer i den danske lovgivning. Disse punkter op
tog SF som en del af deres lovforslag B168. Beslutningsforslaget nåede desværre ikke at blive fær
digbehandlet i årets løb, hvorfor det vil blive genfremsat efter det kommende Folketingsvalg. 

Trans-Danmark har i løbet af 2010 endvidere arbejdet på en øget bevidsthed omkring problematik
ken omkring hate-crime. 

Høringen på Christiansborg, der blev gennemført mandag den 14. marts 2011, var en transpolitisk 
mærkedag. Der blev bl.a. afgivet løfter om væsentlige ændringer ved det næste regeringsskifte fra 
både S og SF. 

Det 3. europæiske Council blev afholdt i starten af oktober i Malmø. Også denne gang blev der sat 
rekord i deltagerantal, Den Europæiske Kommissær for Menneskerettigheder deltog via en video
konference og understregede behovet for bedre efterlevelse af transpersoners menneskerettigheder i 
hele Europa. Det første trans-medlem af et parlament i Europa italieneren Vladimir Luxuria gav en 
interessant tale om sine erfaringer. 
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KA og Pia Nielsen (PN) blev på generalforsamlingen genvalgt til deres poster i Executive Board of 
Steering Committee. Endvidere blev der vedtaget en opdateret udgave af TGEU's vedtægter, hvil
ket var en proces ledet af PN. 

Desværre blev 2 tyrkiske deltagere på Council udsat for 2 uafhængige hate-eriroe overfald. Det 
svenske politi reagerede uheldigt på dette, hvilket førte til et møde mellem arrangørerne og Sveri
ge's øverste politidirektør. 

I årets løb har PN og KA deltaget i en række TGEU arrangementer. Herunder et møde i Bruxelles i 
december måned, hvor der blev afholdt møder med en lang række organisationer herunder Interna
tional Planned Parenthood Federation (IPPF), Europeans Womens Lobby (EWL), Equinet (the Eu
ropean Network of Equality Bodies), Social Platform, ILGA og ikke sidst men ikke mindst fra Eu
ropaparlamentet. 

I årets løb har PN og KA deltaget i 27 telefonkonferencer å 2 timers varighed samt deltaget i 6 fysi
ske møder rundt omkring i Europa. 

Irene Haffner (IH) afholder i den nærmeste fremtid en koncert i Århus i forbindelse med et socialt 
arrangement. En tilsvarende koncert er for nylig blev opført på Aalborg Teater. KA understregede 
de sociale arrangementers store betydning for Trans-Danmark. 

TT indledte kommentarerne til beretningen med en beklagelse over Trans-Danmark's bestyrelses 
efter hendes udsagns manglende indgriben i en konflikt mellem TT og et andet af Trans-Danmarks 
medlemmer. KA forklarede, at hun rent faktisk havde lavet et indlæg på debatforum omkring sagen. 
PN forklarede endvidere, at det er Trans-Danmarks bestyrelses faste overbevisning i absolut videst 
muligt omfang at holde sig udenfor personlige konflikter. TT svarede, at hun ikke opfatter konflik
ten som personlig, men principiel. I et forsøg på at lukke sagen havde bestyrelsen endvidere sendt et 
personligt brev til de 2 involverede parter. 

Det blev aftalt, at der i den nærmeste fremtid afholdes et mæglingsmøde på Skype med KA og IH 
som repræsentanter fra Trans-Danmark samt de 2 involverede parter. 

Lisbeth Merete (LM) spurgte til resultaterne fra medlemsmødet med 31. oktober. PN svarede, at 
hovedoverskriften var bedre og mere information til medlemmerne. 

IH tilføjede, at hun gerne ser mere information om TGEU. 

LM og Izabella (IZ) lovede, at de godt vil være behjælpelige med at være redaktører på fremtidige 
nyhedsbreve. 

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab 

PN fremlagde årsregnskabet for 2010. 

Det udviser indtægter på i alt 6.350 kr. imod 12.725 kr. i 2009. Det skyldes 3 forhold: 
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• Resultatet af sociale arrangementer er faldet med 2.555 kr. 
• Der er ikke kommet indtægter fra foredragsvirksomhed (nedgang på 2.000 kr.) 
• Kontingentindtægterne er faldet med 1.820 kr. 

Trans-Danmark havde 31 medlemmer ved udgangen af2010. 

Omkostningerne er steget fra 4.641 kr. i 2009 til 9.444 kr. i 2010. Det skyldes især følgende punk
ter: 

• Rejseomkostningerne er steget med 4.943 kr. i forhold til2009 
• Øvrige IT omkostninger er en ny post på 1.473 kr. 

Som svar på flere spørgsmål forklarede PN, at rejseomkostningernes stigning primært skyldes godt
gørelse af en mindre del af rejseomkostningerne i forbindelse med KA's og PN's rejseaktivitet til 
diverse TGEU møder rundt omkring i Europa. 
Flere af generalforsamlingens deltagere udtrykte den holdning, at omkostningerne hertil skal holdes 
i tømme på trods af TGEU arbejdets vigtighed. 
PN forklarede, at årsagen til de øvrige IT omkostninger er, at kassererens PC, der næsten udeluk
kende bruges til at føre Trans-Danmarks regnskab på, brød sammen sidst på året. Efter rådslagning 
med formand og næstformand blev det vedtaget, at den måtte repareres. De 1.473 kr. er omkostnin
gen hertil. 
Årets resultat udgør derfor et underskud på 3.094 kr. imod et overskud på 8.084 kr. i 2009. 

Foreningens egenkapital udgør derfor ved årets udgang -3.272,93 kr. 

Den ene af Trans-Danmarks revisorer var tilstede. JR gjorde opmærksom på, at han har taget et for
behold omkring nødvendigheden af, at alle bilag er påført relevante oplysninger omkring formål, 
attestering, ligesom der blev gjort opmærksom på, at posten Forudbetalte annoncer p.t. ikke kan 
betales. 

PN lovede på foreningens vegne, at forbeholdet vil blive taget til efterretning. Hun udtalte endvide
re, at det tyder på, at der er ved at blive fundet en sponsor til bogen, hvori den forudbetalte annonce 
skal med. Dette vil sandsynligvis endvidere give mulighed for, at bogen kan oversættes til enkelte 
andre sprog. 

Årsregnskabet blev herefter godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

PN præsenterede herefter budgettet for 2011. 

Indtægterne består af 2 poster: Gaver på 3.000 kr., som allerede er modtaget, samt medlemsbidrag 
på 9.000 kr. Medlemsbidraget er nogenlunde på samme niveau som i 2009. Det er 5 medlemmer 
mere end i 201 O. Optimismen skyldes den netop overståede høring, som har givet Trans-Danmark 
en stor synlighed både generelt og i transmiljøet specifikt. 
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Omkostningerne budgetteres samlet set til 8.650 kr., hvilket skal ses i forhold til niveauet på 9.444 
kr. i 2010. Der vil altså blive fokuseret på en stram omkostningsstyring. IH nævnte dog samtidig 
vigtigheden af de sociale arrangementer, der er vigtig for at være tæt på medlemmerne. 

Især rejseomkostningernes størrelse blev atter drøftet og nogle mente, at omkostningernes niveau er 
for højt. 

Resultatet budgetteres derfor til et overskud på 3.350 kr., hvilket ligger imellem niveauerne for 
2009 og 2010. 

Budgettet blev taget til efterretning. 

S. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

KA præsenterede bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år. Forslaget er et uændret 
årskontingent på 300 kr. 

Da der ikke var andre forslag, blev forslaget vedtaget. 

6. Behandling af indkomne forslag 

KA konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til behandling. 

TI tog dog her spørgsmålet om navneændringen op igen. Bestyrelsen udtrykte beklagelse over, at 
det nedsatte navneudvalg ikke var kommet med en indstilling til generalforsamlingen, således som 
det var aftalt sidste år. 

Der blev derfor besluttet følgende: "Idet generalforsamlingen udtrykker sin beklagelse over at nav
neændringen j fr. sidste års beslutning pålægges bestyrelsen indenfor det kommende halve år at af
holde en ekstraordinær generalforsamling omkring navneskift." 

7. Valg af formand på lige år 

Da 2011 er et ulige år er formanden ikke på valg før 2012. 

8. Valg af: 
a. 2 bestyrelsesmedlemmer 

PN og Tina Vyum (TV) var på valg. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. IH foreslog 
LM. 

Efter den skriftlige afstemning blev resultatet følgende: 

TV l O stemmer 
PN 7 stemmer 
LM 3 stemmer 
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U gyldig 2 stemmer 

TV og PN blev derfor valgt. 

b. 2 bestyrelsessuppleanter 

KA fortalte herefter, at Catrine Lind (CL) og Michelle Holst-Fischer (MHF) var bestyrelsens kandi
dater til posten som suppleant for bestyrelsen. Da der ikke var andre kandidater blev de valgt. 

c. 2 revisorer 

KA fortalte, at JR og Christina Hansen var bestyrelsens kandidater som revisor for Trans-Danmark. 
Da der ikke var andre kandidater, blev de valgt. 

d. l revisorsuppleant 

KA fortalte, at bestyrelsens kandidat til posten som revisorsuppleant er Anna-Jonna Armannsdottir. 
Da der ikke var andre kandidater blev hun valgt. 

9. Eventuelt 

IH indledte punktet med at tale om rekruttering af nye medlemmer til foreningen. Hun foreslog nog
le punkter såsom at tale med ikke-medlemmer ved de sociale arrangementer omkring muligheden 
for at blive medlem. 

LM var enig i, at en indsats for at rekruttere medlemmer er vigtig. 

IZ og CL fortalte hver især, at de støtter en differentieret betaling for deltagelse i de sociale arran
gementer. Ulla Rørvig (UR) er imod en differentieret betaling. PN kunne oplyse, at Trans
Danmarks bestyrelse den 15/11 enstemmigt vedtog en differentieret betaling. UR deltog ikke i dette 
bestyrelsesmøde. 

Herefter drøftedes Trans-Danmarks muligheder for at yde forskellig rådgivning til transpersoner. 
CL, LM og IZ mente alle, at behovet for rådgivning er betydeligt. PN svarede, at der allerede gives 
ganske megen rådgivning indenfor forskellige områder. Det rækker fra hjælp i forbindelse med 
gennemførelse af kønsskifteoperationer til hjælp ti] nyudsprungne, der skal købe sin første gardero
be. PN udtalte endvidere at den form for rådgivning i sagens natur ikke kan offentliggøres, idet for
trolighed er en særdeles vigtig faktor for de involverede. IZ mente dog alligevel, at hovedtræk i 
anonymiseret form godt kan offentliggøres. CL foreslog indførelsen af støttegrupper til nyud
sprungne. Flere deltagere talte imod dette, idet fortrolighed sættes særdeles højt blandt nyudsprung
ne. Man er således endnu ikke blevet klar til at deltage i større grupper. 

~11/~ 
Dirigent Jan Rasmussen Referent Pia Nielsen 
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