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 Mandag den 4. april 2005.
 

Referat 
fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk 

lørdag den 2. april 2005 kl. 1300 
hos Jane Johansen på Djursland. 

 
Generalforsamlingen indledtes kl. 1340. 
 
Til stede: 
Karin Astrup, Stina Gjøvad, Jane Christina Sørensen, Erwin Maria Jöhnk, Anja C. (kvinde f.k.), 
Jane Johansen, Pia Hansen og Tina Thransesen. 
Endvidere Michelle, der ankom kl. 1412 og Pernille Knudsen, der ankom kl. 1423. 
 
Afbud fra: 
Tina Schuldt, Qvickie, Tina Larsen og Anne Jonna Armannsdottir. 
 
Jane Johansen bød som værtinde velkommen til de fremmødte. 
 
Karin Astrup, formand, bød velkommen. 
 
1) Valg af dirigent. 
Pia Hansen foreslået og valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 
Formanden aflagde beretningen: 
 
Dirigenten satte beretningen under debat. 
Jane Sørensen udtrykte, at det var en god beretning, og at der var udført et stort arbejde i 
foreningen. 
Pia Hansen spurgte, om der var nye vinde rent politisk. 
Formanden svarede, at det mente hun ikke. 
Pia Hansen fandt vedr. foreningens initiativ om hormonbehandling god. 
Erwin Maria Jöhnk gav udtryk for, at foreningen burde beskæftige sig med den måde, som 
Sexologisk Klinik fungerer, og at Amterne generelt var temmelig uvidende om transseksualitet, 
antallet af personer, der frekventerer Sexologisk Klinik og omkostningerne derved. 
Jane Sørensen foreslog, at foreningen skrev til Videnskabeligt Selskab med forespørgsel om deres 
syn på Sexologisk Kliniks virke. 
Pia Hansen forespurgte, hvordan forholdene var i Danmark i forhold til det øvrige Norden. 
Formanden svarede, at der generelt var samme forhold med mindre forskelle. 
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Anja C. foreslog, at foreningen prøvede at komme til at holde foredrag for læger på disses 
efteruddannelseskurser. 
Jane Johansen oplyste, at hun nu havde adgang til foreningens hjemmeside på webhotellet og 
arbejdede på at få den ajourført m.h.t. indhold. Nok klar i løbet af nogle få ger. 
 
Endvidere en del generel snak om transvestitters og transseksuelles forhold. 
 
Beretningen enstemmigt godkendt kl. 1445. 
 
3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. 
Jane Johansen gennemgik og forklarede regnskabet. 
På grund af den tidligere kasserers død og det, at foreningen deraf ikke var i besiddelse af 
regnskabsmaterialet i form af tidligere års regnskaber og bilag, var regnskabet udarbejdet primært 
på grundlag af kontoudtog fra banken. 
Der henvises i øvrigt til det udarbejdede regnskab. 
Pia Hansen og Annette Bjerre, foreningens to revisorer har revideret regnskabet og udfærdiget 
revisionspåtegning. 
Der henvises til denne, idet dog nævnes konklusionen: 
”Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven”. 
 
Ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Regnskabet godkendt. 
 
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
Der henvises til det udarbejdede budget. 
 
Budgettet godkendt. 
 
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Forslag om uændret kontingent på 200 kr. 
 
Kontingentet vedtaget. 
 
6) Behandling af indkomne forslag. 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
7) Sprunget over i dagsorden. Springes derfor også over her. 
 
8) Valg af: 

a) 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Foreslået og valgt blev Tina Schuldt (genvalg) og Erwin Maria Jöhnk 

b) 2 bestyrelsessuppleanter. 
Foreslået og valgt blev: 
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1. suppleant Tina Larsen. 
2. suppleant Anja C. 

c) 2 revisorer 
Foreslået og genvalgt blev Anette Bjerre og Pia Hansen 

d) 1 revisorsuppleant. 
Foreslået og genvalgt blev Anne Jonna Armannsdottir 

 
9) Eventuelt. 
TS-kontakt – trans-danmark.dk 
Drøftelse af muligheden for en sammenlægning af TS-kontakt og trans-danmark.dk, hvor der jo 
allerede er et tæt samarbejde og stort personsammenfald, ligesom TS-kontakt er medlem af trans-
danmark.dk. 
Generel enighed om, at det ville være en god ting, som bestyrelsen blev opfordret til at arbejde med. 
 
De øvrige foreninger 
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) 
Ikke rigtigt kendskab til, hvordan det går for foreningen. Dog indtryk af, at den står i stampe. 
Karin Astrup har skrevet til foreningen et par gange, men fået henholdende intetsigende svar. 
 
Transvestitforeningen i Danmark (TiD) 
Har næsten fået udskiftet sin bestyrelse dels forud for og på dette års generalforsamling. 
Oplever medlemstilbagegang. 
 
Generel enighed om, at en sammenlægning af alle foreningerne totalt vil betyde en styrkelse, men at 
der næppe var mulighed for det på nuværende tidspunkt. 
 
Erwin Maria Jöhnks indkaldelse til fællesmøde 
Karin Astrup nævnte, at Erwin for to år siden indkaldte til og afholdt et møde med repræsentanter 
fra alle foreningerne samt nogle enkeltpersoner og nu havde udsendt en indkaldelse til et tilsvarende 
møde. 
Erwin Maria Jöhnk oplyste, at han netop havde udsendt en reminder, idet der til nu kun var én 
tilmelding (Tina Thranesen). 
 
Tak til Tina Thranesen 
Karin Astrup udtrykte tak til Tina Thranesens indsats fra etableringen af foreningen og frem til ny 
og var glad for tilbuddet om, at foreningen fortsat kunne trække på Tinas evner. 
Karin overrakte Tina to flasker rødvin. 
Tina Thranesen takkede for gaven og ønskede såvel bestyrelsen som foreningen alt godt. 
 
Ikke flere ønskede ordet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. 
 
Karin Astrup takkede for en god generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen slut kl. 1451. 
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Mandag den 4. april 2004. 
 
 
 
 
 
Pia Hansen, dirigent. Tina Thranesen. Afgående sekretær. 
 
 
 
Konstituering. 
Formanden, Karin Astrup oplyste kort efter generalforsamlingen, at den nye bestyrelse havde 
konstitueret sig. 
 
Bestyrelsen. 
Formand (generalforsamlingsvalgt) Karin Astrup. 
Næstformand Erwin Maria Jöhnk. 
Kasserer Jane Johansen. 
Sekretær Tina Schuldt. 
Webmistres og bestyrelsesmedl. Qvickie. 
 
1. suppleant Tina Larsen 
2. suppleant Anja C. 
Revisorer 
Anette Bjerre og Pia Hansen 
Revisorsuppleant. 
Anne Jonna Armannsdottir 


