
 
Landsforeningen for Transvestitter og Trans-
seksuelle 
Web adresse: www.trans-danmark.dk 

 
 

Formand for trans-danmark.dk og returadresse, hvis andet ikke er anført: 
Karin Astrup, Karupvej 81, 7470 Karup formand@trans-danmark.dk

  NEWSLETTER NO. 7   

 
     1. november 2007 
 
Kære medlemmer, 
 
Dette er newsletter nummer 7 
 
 
Trans-Danmark har for tiden et meget højt aktivitets niveau, som afspejler sig i vores dag-
lige virke. 
Jeg ved at vi ofte får skudt i skoene at vi ikke er synlige nok; men vi har siden det seneste 
newsletter den 19. september foretaget os en masse. 
 

1. B 142 Forslag til folketingsbeslutning om transseksuel-
les/transkønnedes rettigheder. 

 
Trans-Danmark fremsendte den 25.9.2007 vores kommentarer til Sundhedsudvalget på de 
indlæg der var fremkommet i maj, samt de svar som ministeren havde fremsendt.  
I den efterfølgende uge fremkom Lars Løkke Rasmussen med yderligere svar på sund-
hedsudvalget spørgsmål, hvorefter Trans-Danmark følte sig nødsaget til også at kommen-
tere disse den 4.10.2007. ( Kan ses på vores hjemmeside under forenin-
gen/korrespondance) 
I denne forbindelse opdagede vi at forslaget var taget af bordet, da man ikke havde fået 
det færdigbehandlet i Folketingssamlingen 2006/2007. Trans-Danmark henvendte sig der-
for til forslagsstilleren Per Clausen fra Enhedslisten, for at høre om forslaget ville blive 
genfremsat i denne Folketingssamling. Her er hans svar: 
 
Kære Karin Astrup 
  
Vi fremsætter et forslag i stil med B 142 i denne samling. Jeg skal først have gennemgået alle spørgsmål, 
svar og henvendelser samt indlæggene fra første behandling grundigt for at se, om det giver anledning til 
ændringer/forbedringer eller en eventuel opdeling. 
  
MVH 
  
Per Clausen 
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Desværre nåede man ikke dette inden der blev udskrevet valg, så derfor er det lidt usikkert 
hvilken skæbne forslaget lider, da EL befinder sig lige omkring spærregrænsen. 
 

2. Jane Johansen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 
 
På bestyrelsesmødet den 13.oktober 2007 udtrådte Jane Johansen af bestyrelsen, da hun 
som følge af arbejdsbyrden i forbindelse med et jobskifte, vil koncentrere hendes kræfter 
på det nye job. 
Bestyrelsen takker Jane for det arbejde hun har lagt i foreningen og håber at hun vender 
tilbage når hun får overskud til dette. 
 
Pernille Knudsen er indtrådt i bestyrelsen og er foreningens nye sekretær, medens Tina 
Vyum overtager jobbet som webmaster. 
 
 

3. Den nye hjemmeside 
 
Som I sikkert har opdaget har Trans-Danmark fået en ”ny” hjemmeside, som Tina Vyum 
har lavet sammen med undertegnede. 
 
Vi har forsøgt at gøre den så nem som mulig at navigere rundt på; men vi er selvfølgelig 
ikke færdige med at udvikle på den endnu. Vi håber, at vore medlemmer har forståelse 
herfor, da vi også har en masse andre aktiviteter i gang for tiden. 
 
Hjemmesiden er delt op i flere sektioner, hvor der blandt andet er mulighed for at f.eks. 
booke et foredrag eller se hvilke aktiviteter der er i TS-Kontakt. 
 
Med tiden vil den blive udbygget således at hjemmesiden vil være at finde på tysk og en-
gelsk i løbet af 2008, samt eventuelt yderligere sprog med tiden. Her kunne vi godt bruge 
nogle medlemmer der er villige til at hjælpe med oversættelsen, ligesom vi har brug for 
oversættere den anden vej. 
 
Såfremt I måtte have ønsker eller materiale som I mener, bør komme på hjemmesiden 
bedes I sende dem til Tina 
naestformand@trans-danmark.dk  
 

4. Kontingent 
 
Vi er påbegyndt at sende rykkere du for manglende kontingentindbetalinger, samt påmin-
delser til de medlemmer som skal betale indenfor den næste måneds tid. Desværre er sy-
stemet ikke opdateret, hvorved man kan risikere at få en opkrævning/rykker, som man ikke 
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burde have fået; men jeg beder jer bære over med dette, indtil vi har fået det nye automa-
tiserede system på plads.  
Skulle du modtage en uberettiget rykker bedes du venligst sende os en mail om dette og 
gerne med oplysning om betalingstidspunktet til følgende: 
formand@trans-danmark.dk  
 
Jeg vil derudover gerne bede alle om at meddele foreningen hvis man skifter e-mail 
adresse da vi meget tit oplever at den e-mail adresse man opgav ved indmeldelsen 
ikke længere er aktiv.    
 
Vi mister på grund af dette op til 20 medlemmer om året, hvilket vi gerne vil undgå. Da for-
eningen stadig skal ”leve” af vore medlemmers kontingentindbetalinger, er det ”dyrt” hvis vi 
mister for mange medlemmer på denne måde. Så please, hjælp os. 
 
Desuden vil man selv ikke længere få vores newsletter, invitationer og andet materiale fra 
foreningen. 
 

5. Conference on LGBT Human Rights, Kbh. 27-29. juli 2009, World Out Games 
 

Formanden fra LBL havde spurgt om Trans-Danmark ville deltage i planlægningen af den-
ne konference, hvilket vi har indvilliget i.  
Det næste møde var den 31.10 kl. 17:00 i København, hvor Tina deltog på foreningens 
vegne. Her blev det besluttet at Trans-Danmark fremover skal stå for den transgender del 
af konferencen, hvor der skal arrangeres workshops og key-note speakers. 
Når vi kommer lidt mere ind i arbejdet, vil Tina komme med et uddybende indlæg. 
 

6. Vision 2012 
 
På det sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tina 
Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skal arbejde med visionerne for foreningens virke 
frem til 2012. Denne gruppe holder deres første møde den 24. november 2007. 
 
Trans-Danmark har nu eksisteret siden juni 2002, og i de forgangne 5½ år er foreningen 
vokset fra fødselsstadiet til at være nået til det tidspunkt hvor Trans-Danmark skal træde 
ind i de voksnes rækker. Vi mener selv at de første spæde skridt er lagt; men nu skal vi 
have formuleret visionerne for de næste 4-5 år, således at bestyrelsen kan lægge en stra-
tegi for hvorledes vi kan nå vore mål, og få lavet handlingsplaner til at føre dem ud i livet. 
Dette er et forsøg fra bestyrelsens side at få organisationen professionaliseret yderligere. 
Resultatet af vision 2012 vil blive lagt ud til diskussion med medlemmerne når resultatet 
foreligger.
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     7.  Kan vi arrangere det næste TGEU Council i maj 2008? 
 
På mødet i Berlin blev Trans-Danmark, Julia Ehrt (Berlin), Justus Eisfeld (Amsterdam) 
samt briterne (Manchester) anmodet om at undersøge mulighederne for at kunne afholde 
næste council et af de ovennævnte steder, da Torino ikke længere troede på at de kunne 
få midlerne til at gennemføre council selvom det blev udskudt til maj 2008. 
Det vil være en stor opgave, og der er blevet foreslået at vi henvender os til følgende 
kommuner desangående: Vejle, Herning, Fredericia og Århus.  
Vi påregner at skrive til ovenstående kommuner i uge 45; men kan nok ikke forvente at få 
et svar inden vi skal til Steering Committee møde i Torino i uge 46. 
 

8. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen 
 
På det seneste bestyrelsesmøde blev arbejdsfordelingen fastlagt. 

 
Ulla:  Ansvarlig for TS-kontakts aktiviteter 
  Cafe aftener 
  Randersmøder 
  Sommerfest og julefrokost 
  Nytårsfest 
 
Signe: hjælper Ulla med hendes opgaver. 
 
Pia:  Økonomistyring inkl. finansiering 
  Arbejdsgruppen ”Vision 2012” 
  Bogprojektet 
  Arbejdsmarkedspolitik 
  Arbejdsgruppen ”Transpolitisk program” 
  Fælles Nordisk konference 
  Revisor TGEU 
  Foredragsholder 
 
Tina:  Arbejdsgruppen ”Vision 2012” 
  Arbejdsgruppen ”Transpolitisk program” 
  National politik – Arbejdsmarkeds- Sundheds- & retspolitik 
  Erfa-grupper 
  TGEU Steering Committee 
  TGEU repræsentant i SC for diskriminations undersøgelsen 
  Planlægningsgruppen for menneskerettighedskonference LGBT 
  Webmaster 
  Foredragsholder 
  Bogprojektet 
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Karin  Internationale relationer 
  Korrespondance med myndigheder, folketing og politikere 

Arbejdsgruppen ”Vision 2012” 
  National politik – Arbejdsmarkeds- Sundheds- & retspolitik 
  Jura 
  Redaktør af newsletter 
  TGEU Steering Committee 
  TGEU Organizational Committee 
  TGEU Budget Committee 
  Arbejdsgruppen ”Transpolitisk program” 
  Fundraising 
  Bogprojektet 
  Foredragsholder 
 
Pernille: Sekretær 

 
9. Økonomi 

 
Trans-Danmarks meget høje aktivitetsniveau betyder også at vores finansielle situation 
ikke er den allerbedste.  
Desværre har vi måttet konstatere at vi har et driftsunderskud i de tre første kvartaler, hvil-
ket bl.a. skyldes at en del medlemmer endnu ikke har fået betalt kontingentet. Hvis kontin-
gent restancerne blev betalt, så ville økonomien være i balance, så derfor vil jeg bede dem 
der endnu ikke har betalt til at få det gjort snarest. 
Den stramme økonomi vil vi forsøge at få løsnet en smule ved at søge fondsmidler i den 
kommende tid, idet vi ikke som forventet når at få indtægter fra andre kilder i indeværende 
regnskabs år. 
 

10.  BA opgave: 
 
Vi har fået en henvendelse fra to studerende på Københavns Universitet, der er ved at 
skrive opgave om transseksualitet og identitet. Opgaven skal bl.a. beskrive de faktorer, der 
har betydning for transseksuelles kvindelighed.  
  
I den forbindelse har vi udarbejdet et spørgeskema stilet til transseksuelle kvinder. Spør-
geskemaet fylder to sider og tager ca. 5 minutter at udfylde, men vi har brug for hjælp til at 
finde nogen, der har lyst til at besvare det. Er det noget, du kunne have lyst til at hjælpe os 
med? Vi forestillede os, at du kunne formidle kontakten enten via Trans-Danmarks hjem-
meside eller andre netværk.  
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Vi garanterer naturligvis fuldstændig anonymitet og sender gerne frankerede svarkuverter 
frem, hvis der er nogen, der ikke ønsker at svare over nettet. 
 
Jeg har vedhæftet spørgeskemaet som bilag til Newsletter og svarene kan sendes på e-
mail til Julie Neel Weile og Kristine Nedergaard på følgende e-mail adresse: 
 
bachelorkua@gmail.com
 
  
 

11.  Julefrokosten 
 
Julefrokosten holdes den 8.december 2007 kl.18:30 i selskabslokalerne ”Hos An-
nemarie” Messingvej 74, 8900 Randers 
 
Tilmeldingsfristen er den 2.december 2007  
 
Tilmelding til Ulla på 8624 9668 / 2662 9628 eller via hjemmesiden 
 
Prisen er 140,00 kr. for spisning + 20,00 kr. for kaffe/the 
Menuen er følgende: 
 
Sild m/Karrysalat 
Fiskefilet m/Remulade og Citron 
Stor Tartelet m/høns i asparges  
Mørbradbøf m/flutes 
Ribbensteg m/rødkål 
Rejer m/mayonnaise og Citron  
Brie ost 
Brød og smør 
 
Dette var alt for denne gang 
 
Karin Astrup 
Formand 
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