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

NEWSLETTER NO. 8
Karup, 20. januar 2008
Kære medlemmer,

1. Generalforsamlingen 2008
Datoen for generalforsamlingen 2008 er nu blevet fastlagt til den 15. marts 2008
kl.13.00 og vil blive afholdt i Skader.
På valg denne gang er Karin Astrup(formanden) som vælges separat, Ulla Rørvig
(genopstiller) og Pernille Knudsen (ønsker ikke at genopstille), sidstnævnte trådte
som bekendt ind i bestyrelsen, da Jane forlod denne, samt to bestyrelsessuppleanter.
Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne og der udsendes en indkaldelse i begyndelsen af februar 2008.
Som det fremgår af foreningens vedtægter skal forslag til ændringer være formanden i hænde senest den 15. februar 2007. Der er i skrivende stund ikke kommet
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 Skader.
Send en mail til formand@trans-danmark.dk med oplysninger om hvor du kører fra
og hvor mange du kan medtage.
Hvis nogle af jer tager toget til Randers, vil vi gerne kende jeres ankomst tidspunkt,
da vi så kan arrangere afhentning på Randers Station. Jeg vil i denne forbindelse
gøre jer opmærksom på at ankomsten til Randers Station ikke må være senere end
12:30, da Skader ligger 20-25 km fra stationen.
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2. Trans-Danmark og TGEU
Bestyrelsen bliver af og til bebrejdet, at vi bruger for meget tid og for mange penge på
TGEU samarbejdet.
Ja, det er et samarbejde der koster penge og megen tid, men man må og skal til at forstå,
at dansk indenrigspolitik ikke længere afgøres ene og alene på Christiansborg, den afgøres i lige så høj grad i Bruxelles, derfor er det af den største vigtighed, at vi forsøger at få
så megen indflydelse som muligt på de beslutninger der tages der. Dette kan TRANSDANMARK umuligt overskue alene, derfor er det nødvendigt, at vi er en del af et større
fællesskab.
Hvis nu der skulle sidde nogen og tro, at det bare er en undskyldning for at komme ud og
se sig om i Europa for andres penge, ja så kan jeg forsikre dem om, at dette langt fra er
tilfældet. Møderne i TGEU er meget lange og meget krævende, så det der med at komme
ud og lege turist, det er der ganske enkelt ikke tid til.
De få gange hvor jeg har leget turist, der har jeg betalt HELE rejsen og opholdet ud af
egen lomme, samtidig med at jeg har passet mødet i TGEU. Men jeg vil da gerne opfordre
enkelte medlemmer til, at deltage som gæster i et sådant møde. Jeg er sikker på, at når de
vender hjem igen, efter et sådant weekendmøde sent søndag aften, og skal på arbejde
mandag morgen, ja så vil de være totalt rundt på gulvet.
For det første så har møderne som regel en meget lang dagsorden, for det andet så skal
man huske på, at de jo foregår på engelsk, og da ikke alle deltagerne udtrykker sig på flydende engelsk, opstår der derfor ofte misforståelser. Disse kan igen lede til sure miner
eller sågar direkte uoverensstemmelser, som naturligvis skal løses før vi atter kan fortsætte med mødet. Resultatet heraf bliver jo, at mødet det trækker ud. Det er sket, at disse
uoverensstemmelser ikke har kunnet løses på mødet, de fortsatte også efter at vi var nået
hjem og udviklede sig til en bitter og indædt mudderkastning via mail.
Alt dette sker jo helt naturligt i en opstartsfase, hvor alle parter lige skal have slebet kanterne af, eller afmærket deres område. Først når denne fase er overstået, hvilket den er
ved at være nu, kan vi for alvor komme i omdrejninger.
Derfor bruger vi i denne fase megen tid på at holde mange møder, og vi skriver derudover
en forfærdelig masse mails. Alt dette foregår i vores fritid, samtidig med at vi også har et
højt aktivitets niveau herhjemme.
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Nogle af os har desuden også en familie som gerne vil se os, og være sammen med os.
Jeg er i den meget heldige situation, at mine nærmeste ikke pakkede deres kufferter og
flygtede langt væk, da jeg besluttede mig for, at leve 24/7/365 som kvinde. Mit efternavn
alene, gør at vi er meget synlige, så man behøver ikke være professor, for at regne ud, at
der er kommet en del spørgsmål og fortsat kommer spørgsmål til mine nærmeste om,
hvad katten det er jeg går og laver? Mit navn er jo ikke et alias eller noget, det er det navn
der står på min dåbsattest og på samtlige officielle dokumenter, ergo er jeg fuldt synlig.
Man behøver blot at lave en søgning på mit efternavn ude på nettet, og så skal jeg da love
for at der dukker noget op.
Det er så prisen for at stå frem, det var jeg fuldt ud klar over inden jeg tog skridtet. Men det
gør så absolut ikke problemerne mindre.
Dette skal ikke opfattes som hverken ynk eller beklagelse, men blot som en lille opfordring
til at tænke lidt længere end til sin egen næsetip. Vi gør dette her, bruger en masse tid og
en masse af vores egne penge (foreningen har slet ikke midler nok, til at dække disse udgifter) for at skabe bedre vilkår for alle transpersoner.
Vi forventer ikke tak eller noget som helst andet, men der er ingen af os der gider blive
ved, såfremt vi konstant mødes med brok. På et tidspunkt flyder bægeret over, og vi siger
stop som MANGE andre ildsjæle har gjort før os. Hvis det eneste man ønsker, er et sted at
mødes få noget godt at spise og drikke, og mødes med ligesindede eller sidde på diverse
Chat-steder og snakke, ja så har man ikke brug for TRANS-DANMARK.
Men ønsker man en forening, der aktivt og åbenlyst forsøger at ændre vilkårene for
transpersoner her i landet, ja så bør man støtte os, og dermed også acceptere den politik
vi fører. Kan man som medlem ikke acceptere den politik, ja så har man jo nogle muligheder for at ændre på den. Man kan stille op til bestyrelsen og så forsøge at ændre på det
indefra. Man kan stille et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse. Man kan også bare
konstatere, at foreningens interesser og politik ikke er i overensstemmelse med de mål og
ønsker man selv har, og så ganske enkelt melde sig ud.
Men husk det gamle ordsprog ”Den der tier, samtykker” så kommer man ikke frem med
sine synspunkter, må den siddende bestyrelse jo formode, at alle er enige, og så sker der
ingen ændringer. Så altså er man som medlem af foreningen uenig i den politik der pt. bliver ført, så kom frem og sig jeres mening. Husk at formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, det er chancen til at få en fod indenfor, som formand kan man da virkelig ændre noget! Man kan som nævnt også bare kræve at hele bestyrelsen går af, og så
skal der jo dannes en ny bestyrelse, den kan jo så vælge, ikke længere at samarbejde
med TGEU, og så måske i det hele taget ikke at arbejde med politik, men at TRANSDANMARK fremover skal stå for noget helt andet, en hyggeklub, en syklub, ja muligheder
er der nok af, det er faktisk kun fantasien der sætter grænser, selvom det vil kræve nogle
vedtægtsændringer..
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HUSK valget er dit, brug din stemme og dermed din indflydelse, således at vi engang for
alle kan få klarhed over hvad det er flertallet af medlemmerne de ønsker. Hvis vi konstant
skal høre på alt det der brok over, at vi bruger for megen tid og for mange penge på
TGEU, og ikke giver de hjemlige forhold nok opmærksomhed, ja så kan vi ikke arbejde.
Tina Vyum
Næstformand
Trans-Danmark

3. Testamentariske gaver
En testamentarisk gave er en gave, som man giver gennem sit testamente. Det vil sige, at
gaven er en del af den arv, som udbetales, når man dør. Den testamentariske gave kan
have mange former. Man kan vælge at betænke Trans-Danmark med et bestemt beløb
eller med en bestemt procentandel af arven. Der er også mulighed for at testamentere hele arven, hvis man f.eks. ikke har andre arvinger. Med andre ord bestemmer man helt selv.
Og det kan sagtens lade sig gøre at sikre sin familie og samtidigt støtte Trans-Danmark.
Det er en god ide at kontakte en advokat, hvis man vil skrive testamente. Advokatens
hjælp kan sikre, at man ikke glemmer vigtige ting, eller at nedfældede beslutninger ikke
strider mod lovgivningen. Og man undgår dermed også, at testamentet erklæres helt eller
delvis ugyldigt.
Har du spørgsmål om testamentariske gaver eller om andre måder at støtte transgender
området på, så kontakt Trans-Danmark ved at sende en e-mail til formand@trans-danmark.dk
eller kasseren@trans-danmark.dk
Pia Nielsen
Kasserer

4. Hjemmesiden
Vi har på hjemmesiden lavet et debatforum hvor alle kan diskutere de emneområder som
foreningen beskæftiger sig med eller emner I/du ønsker debattere. Bestyrelsen opfordrer
alle til at bruge dette forum.
I 2008 skal vi gerne have hjemmesiden til også at være på tysk og engelsk, så hvis der i
blandt medlemmerne findes nogen der brænder for at oversætte til og fra disse sprog hører vi gerne fra jer. Henvend dig til naestformand@trans-danmark.dk eller formand@transdanmark.dk
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5. Navneloven skal revideres.
Navneloven der blev vedtaget i 2005 skal revideres og i denne forbindelse vil TransDanmark rette henvendelse til ministeren med vores vurdering af virkningen af § 13 og
den tilhørende bekendtgørelse.

6. Juridisk kønsskifte:
På basis af Hammerberg rapporten fra december 2007 der konkluderer at kravet om
kønsmodificerende operation for at opnå ændring af civilretslig status er i strid med menneskerettighederne, medfører at Trans-Danmark vil kontakte den ansvarlige minister, Karen Jespersen desangående.

7. Fra Freja har vi modtaget følgende indlæg:
Vision 2008: Større åbenhed
Gennem mine kontakter fra det “virkelige liv” har jeg mulighed for at tilbyde et par gratis
arrangementer i løbet af den kommende tid.
Begge arrangementer vil foregå på en hverdagsaften, i min hjemby Viborg.
Det ene arrangement jeg kan tilbyde, vil handle om stil og mode. I samarbejde med et par
modeforretninger vil det være muligt at få hjælp til at finde sin personlige stil, og under
kyndig vejledning få udvidet sin garderobe. (Der vil også være mulighed for at få tilpasset
tøjet til netop din figur)
Den arrangør jeg har kontakt med, har erfaring med at betjene transkønnede kvinder. Udvalget spænder fra helt små størrelser og til det helt store. Som butikkens indehaver siger:
Størrelser er noget vi ser stort på. Under dette arrangement vil der blive serveret et let
traktement.
Det andet arrangement omhandler hårdstil og selskabskjoler.
Det foregår hos en frisør der også udlejer og sælger selskabskjoler. Der er ca. 1000 kjoler
på lager.
Frisøren er klar til at give dig gode råd, såfremt du har tanker om at lade dit eget hår få et
ægte feminint look.
For at gennemføre arrangementerne skal vi være mindst 5 - 10 deltagere.
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Med vilje har jeg ikke aftalt nogen dato på nuværende tidspunkt. Omkring det første arrangement vil det sikkert være en god ide at afholde det tidligt på foråret, således at udvalget
af forårsvarer er størst muligt.
Til begge arrangementer vil det være muligt at ankomme som mand, for dem der måtte
ønske dette.
Der kræves ikke medlemskab af nogen forening for at deltage.
Såfremt du føler interesse for et af disse arrangementer, så send mig gerne en uforpligtende tilmelding, så snart som muligt, således at jeg kan få en fornemmelse af interessen.
Mail: Fre-ja@mail.dk
Kærlig hilsen
Freja

8. Arrangementer:
Arrangement kalenderen for 2008 er blevet opdateret. Gå ind på hjemmesiden og find de
arrangementer du kunne tænke dig at deltage i, og sæt kryds i kalenderen allerede nu. De
fleste af Trans-Danmarks arrangementer er fastlagt, men listen vil blive suppleret med TiD
arrangementer, samt TGEU council 2008.

Jeg ser frem til at møde så mange af jer til generalforsamlingen den 15.marts kl. 13:00 i
Skader.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk
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