
PROGRAM. FOR ET NYT Trans-Danmark 

Et nyt og anderledes TRANS-DANMARK hvor åbenhed og rummelighed er centrale størrelser. 

Et nyt Trans-Danmark vil: 

• Amnesti og forsoning - Vi vil slette tavlen, starte på en frisk og byder alle tidligere såvel 
som nuværende medlemmer velkommen til en frisk start uanset hvilke kontroverser der har 
været før i tiden. 

• Åbenhed - Foreningen vil stå for åbenhed og nærhed. Bestyrelsen vil være til at kontakte, 
den vil svare på henvendelser og den vil deltage aktivt i foreningslivet. Bestyrelsesmøder vil 
forsøgsvis være åbne for alle interesserede medlemmer. Dog vil kun bestyrelsen have 
stemmeret. I en lille forening der arbejder for alles bedste er alle også velkommen til at 
deltage i de besluttende møder. Forbindelsen imellem bestyrelse og medlemmer skal styrkes 
og vi skal arbejde sammen for bedre vilkår. Vi ønsker de medlemmer involveret i arbejdet, 
som har overskud og interesse i arbejdet. Derfor åbenhed også i bestyrelsesmøderne. 

• Trans-politisk arbejde. - Et nyt og anderledes Trans-danmark vil genoplive og intensivere 
det nationale transpolitiske arbejde for bedre vilkår. For længe har resourscerne været brugt 
på et Europæisk arbejde. Det vil en ny bestyrelse ændre så kræfterne bliver brugt på at 
påvirke de danske politiske beslutninger til at fremme vores vilkår. Et nyt Trans-Danmark 
vil arbejde for at forbedre den hverdag som vi lever i her og nu. 

• Høringssvar! - Svar og kommentarer til aktuelle politiske sager vil blive genoptaget efter en 
længere pause. Trans-Danmark vil igen være at finde som aktiv debattør i aktuelle danske 
sager. 

• Samarbejde! -Et nyt Trans-Danmark vil søge et tæt samarbejde med andre trans-foreninger 
og grupperinger for der igennem at medvirke til et samlet transmiljø til gavn for alle. 

• Sociale aktiviteter!- Et nyt Trans-Danmark vil straks genoprette de sociale arrangementer 
som er vitale for medlemmernes indbyrdes kontakt. Vi vil budgettere så der afsættes penge 
til minimum 2 arrangementer - l forårs og l efterårs arrangement. Vi ser dog gerne flere 
arrangementer og vil støtte private netværk og sammenkomster, ligesom vi igen vil optage 
forbindelse til andre transgrupperinger for at kunne gå i samarbejde omkring udvalgte 
arrangementer. 

• Rådgivning og Netværk- Et nyt Trans-danmark vil arbejde hårdt for at få stablet en bedre 
rådg1vning på benene og vil desuden oprette et socialt privat netværk så medlemmer der har 
brug for støtte og rådgivning kan finde den. 



• Økonomi- Et nyt og anderledes Trans-Danmark vil stoppe de store udgifter til fks. TGEU 
medlemskab og rejser og diæter rundt om i Europa og på den måde kunne afsætte flere 

penge til det direkte arbejde i Danmark. Skal foreningen igen engageres i europæisk 
arbejde vil det blive en fælles beslutning. 

• Et nyt Trans_ danmarkvil være til for medlemmerne, arbejde for medlemmerne og 
arbejde til gavn for det danske transmiljø. 

• STØT OS - medlemskab på tilbud 250,- Indmeldelse via hjemmesiden. 
Transdanmark.dk 


