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 Torsdag den 27. februar 2003
 
 
 
Bestyrelsen fremsætter følgende vedtægtsændringsforslag til behandling på trans-danmark.dk’s 
ordinære generalforsamling lørdag den 29. marts 2003. 
 
 
 
1) § 1 - Foreningens navn 

ændres fra 
trans-danmark.dk til: 
”trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle”. 
 

2) § 2 –Formålsparagraffen 
tilføjes: 
”samt yde støtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle”, 
så ordlyden bliver: 
”Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af 
transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst 
mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold, samt yde støtte og vejledning til 
transvestitter og transseksuelle”. 
 

3) § 10, stk. 1 – Bestyrelsens sammensætning 
udvidelse fra 
4 til 6 medlemmer, 
så ordlyden bliver: 
”Bestyrelsen består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på 
generalforsamlingen for en 2-årig periode”. 
 

4) § 8, stk. 2, pkt. 8 a, (såfremt § 10, stk. 1 ændres) 
ændres fra: 
”2 bestyrelsesmedlemmer” 
til: 
”3 bestyrelsesmedlemmer”. 
 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer (såfremt ændringerne af §§ 8, stk. 2, pkt. a og 10, stk. 1 
vedtages) foregår på denne generalforsamling: 
a) i overensstemmelse med de netop vedtage regler, og 
b) efter denne overgangsprocedure: 

I) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, 
II) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode. 
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6) § 19, stk. 1 fastsættelse af kontingent 
ændres fra: 
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen 
til: 
”Medlemskontingentet for private, foreninger og organisationer fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen”. 
 

7) § 19, stk. 2 om sidste frist for kontingentindbetaling 
ændres fra: 
Medlemmerne skal indbetale kontingentet senest 1. maj. 
til: 
”Medlemskontingentet forfalder til betaling ved regnskabsårets start og skal være 
indbetalt senest 1. februar”. 

 
Bestyrelsen. 


