
TiD - Transpersoner i Danmark 
 

Kære TiD medlem 

Du indkaldes hermed til generalforsamling 

Lørdag den 8. februar 2020, kl. 15:00 

Som afholdes på: 

Pejsegården, Frederikssundsvej 343, 2700 Brønshøj 

Fra kl. 14:00 – 15:00 vil foreningen byde på eftermiddagskaffe m. småkager. 

Efter generalforsamlingen vil foreningen tilbyde et let traktement, samt øl, vand og vin. 

Vi skal derfor bede om din tilmelding, på mail: kontakt@transpersoner.dk 

Ved tilmelding skal du meddele om, du ønsker at spise, efter generalforsamlingen.  

 Såfremt du har særlige præferencer til mad, bedes du meddele det ved tilmelding. 

 

Som det fremgår af vedlagte, foreløbige, dagsorden, er der lagt op til en hyggelig og spændende 

eftermiddag og vi vil gerne opfordre ALLE medlemmer til at deltage, så vi får rigtig stor opbakning til den 

kommende bestyrelse, som efterfølgende skal sikre trivsel og vækst i vores skønne forening. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen: 

Har du forslag eller emner, som du ønsker behandlet, skal disse være bestyrelsen i hænde  

Senest lørdag den 25. januar 2020. 

Bestyrelsen har ikke, inde for tidsfristen, modtaget forslag der kan, og eller vil, medføre 

vedtægtsændringer. 

Tilmelding: 

Alle medlemmer af TiD er naturligvis velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden forudgående 

tilmelding, men ønsker du at spise, er tilmelding obligatorisk. OG husk, at kontingentet for 2020, iht. 

Vedtægterne, skal være betalt, senest 31. januar 2020. Kontingent kan betales ved indbetaling til en af 

nedenstående muligheder: 

Merkur Andelskasse, Reg. Nr.: 8401 – Konto: 1058678 

MobilePay: 89756  

Kontant, ved fremmøde. 

Af hensyn til bordopstilling, efterfølgende spisning o.l. beder vi om din tilmelding til både 

generalforsamlingen og til spisning. 

T ILMELDING ER SENEST D.  6.  FEBRUAR KL .  20:00. 

Tilmelding skal ske på mail til: kontakt@transpersoner.dk eller telefon: +45 2046 1231 

På dejligt gensyn til en hyggelig eftermiddag / aften sammen med veninderne. 

 

VÉvÉ XÜ|vááÉÇA 

Sekretær 

 

Bilag: Foreløbig Dagsorden til generalforsamling 2020.  



TiD - Transpersoner i Danmark 
 

T iD  –  Transpersone r  i  Danma rk 

Generalforsamling, 8. februar 2020 

Pejsegården, Frederikssundsvej 343, 2700 Brønshøj 

 

FORELØBIG DAGSORDEN 

 

1. Valg af referent.  Bestyrelsen foreslår: Coco Ericsson 

2. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslår: Jane C. Sørensen 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

a. Optælling af stemmeberettigede deltagere, i generalforsamlingen. 

4. Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år. 

5. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 

6. Indkomne forslag. 

a. Intet modtaget endnu  

7. Budget for det indeværende år, 2020,  v/ Jasmin Nielsen. 

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. (2021). 

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 300 kr. 

9. Valg. 

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

På valg er: Jasmin Nielsen,  Bestyrelsen foreslår valg af: Jasmin Nielsen 

 Anette Bjerre,  Bestyrelsen foreslår valg af: Anette Bjerre 

b. Ekstraordinært valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Erstatning for: Coco Ericsson,  Bestyrelsen foreslår valg af: Nadia Jacobsen 

c. Valg af 1. suppleant for 1 år. 

På valg:  Henriette Kristensen Bestyrelsen foreslår valg af: ? 

d. Valg af 2. suppleant for 1 år. 

På valg:  Helene Jerslev  Bestyrelsen foreslår valg af: ? 

e. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 

På valg:  Kristina Nielsen,  Bestyrelsen foreslår valg af: Kristina Nielsen. 

10. Eventuelt. 

a. Information om World Pride 2021  v/ Lars Henriksen fra Copenhagen Pride. 

 


