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  NEWSLETTER NO. 14   

     Karup, 1. februar 2009 
    
Kære medlemmer, 
 
Jeg vil begynde dette nyhedsbrev med at ønske alle medlemmer et godt nytår. 
 
Dette nyheds brev vil være ganske kort og primært dreje sig om Trans-Danmarks forestå-
ende generalforsamling den 7.marts 2009. 
 

Generalforsamlingen 2009 

 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts kl.13.00 i 
Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle. 
 
Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne: 
 

1) Valg af dirigent. 
 
2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 

 

3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. 
(Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup). 

 

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

 

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt 
 

6) Forslag om vedtægtsændring 
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7) Behandling af indkomne forslag. 

 

8) Valg af: 

a) Valg af kasserer. På valg: Pia Nielsen. (Villig til genvalg). 

b) 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: næstformand Tina Vyum (villig til genvalg) 
og en ledig bestyrelsespost.  

c) 2 bestyrelsessuppleanter. Signe Knudsen, og Sheila Frik har bekendtgjort at de 
opstiller til en post som suppleant 

d) 2 revisorer. Jytte Witt(villig til genvalg). revisor Jan Rasmussen.  

e) 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir). 
 

9) Eventuelt. 
 
 

Bestyrelsen indstiller Irene Haffner til den ledige bestyrelsespost. 

 
Som det fremgår af foreningens vedtægter skal forslag til ændringer være formanden i 
hænde senest den 15. februar 2009.  
Der er i skrivende stund modtaget et forslag til vedtægtsændringer. 
 
Koordinering af transport til generalforsamlingen. 

 
Vi har kendskab til at en del medlemmer har svært ved at komme til generalforsamlingen, 
da de ikke har bil. 
Trans-Danmark vil forsøge at koordinere transporten til generalforsamlingen i år, og vil 
derfor gerne opfordre jer til at meddele os, hvis I påtænker at køre til Vejle.  
 
Ligeledes vil vi koordinere afhentning på Vejle Station, hvis I tager toget. 
 

Spisning efter generalforsamlingen 

 
Spisningen foregår på en restaurant i Vejle; formodentlig Jensens Bøfhus, hvor vi gerne 
skulle have tilmeldingen til spisning, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Vi skal give restauranten besked om hvor mange der deltager af hensyn til bordbestillin-
gen.  
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Indkomne forslag: 

Som nævnt ovenfor er der kommet et forslag til vedtægtsændring; men da tidsfristen ikke 
er udløbet endnu, vil der stadig være mulighed for at fremsende forslag til formanden. Alle 
forslag vil blive fremsendt sammen med den endelige dagsorden den 16.februar 2009 
 
Forslag til ændring af foreningens navn. 
 
Jeg foreslår at foreningen ændrer navn således: Trans-Danmark Landsforeningen for 
Transkønnede 
 
Begrundelse: Transvestitter og Transseksuelle har til tider svært ved, at være i samme 
forening, den ene part mener at der gøres mere for den anden part og vise versa. Med 
denne navneændring, mener jeg at vi mødes på midten. Såvel transvestitter som trans-
seksuelle er jo transkønnede.  
Derudover mener jeg, at betegnelsen Transseksuel leder for mange tanker hen i mod det 
rent seksuelle, det er særdeles uheldigt, eftersom det rent seksuelle ikke er af nogen be-
tydning, såfremt man ønsker at skifte køn. 
 
Fordele: 
Ved at ændre navnet som foreslået, sender vi et budskab til omverdenen, om at vi netop 
ikke er en seksuel minoritet, i stil med LBL.   
Dette kan måske være med til, at få nogen til at flytte blikket op til at se på, hvad der fore-
går imellem ørene på os, i stedet for at fokusere så meget på, hvad der foregår eller ikke 
foregår i skridthøjde. 
 
Tina Vyum 
 
Formandens bemærkning:  
 
Transkønnet er den danske version af det internationale begreb transgender, der jævnfør 
vores ordliste er: ” Kan anvendes som fællesbetegnelse om transvestitter og transseksuel-
le.” 
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Temaaften om kønshormonbehandling - og især af transseksuelle 
 
Afholdes d. 14/2 2009 kl. 18:00 
 
Sted: 
Den gamle kro i Hornslet 
Rosenholmvej 3 
8543 Hornslet, Denmark 
8699 4007 
dengamlekro.dk 
 

Gynækolog Erik Holk-Poulsen kommer og holder et foredrag om kønshormonbehandling – 
og især af transseksuelle, som han har en del af som patienter. Det drejer sig om de virk-
ninger, man kan opnå ved at indtage hormoner og om de bivirkninger dette kan have. Han 
vil fortælle om hvilke præparater, der normalt anvendes og hvilke doseringer, der anbefa-
les.  
Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Menu: Spidsbryst med rodfrugter og hvide kartofler, til dessert er der islagkage inkl. 
Fri kaffe/the. 
Pris: 250,- for medlemmer af Tid og Trans-Danmark, øvrige:265,- 
Sidste frist for tilmelding er d. 8/2. 
 
Tilmelding foregår ved at benytte skemaet på Trans-Danmarks hjemmeside: 
Tilmelding 
 
Det næste nyhedsbrev vil komme i marts med dette foreløbige indhold: 
 

1. Generalforsamling 2009 
2. Referat af TGEU Steering Committee møde i Berlin  
3. Nyt fra Kreativ Gruppen 
4. Opfølgning på L 107, navnelovens revision 
 
 

 
 
På foreningens vegne 
 
Karin Astrup 
Formand 


