
Generalforsamlingen den 5. Maj 2018 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

Dirigent : Inge Toft Thapprakhon 

 

2. Formandens beretning 

 

Jeg vil gerne starte ud med at sige tak fordi i kom. 

 

Året 2017 blev et rigtigt travlt år for Intersex Danmark.  

 

I foråret var vi en tur i Amsterdam på 4. Internationale Intersex Forum, hvor vi mødte en stor gruppe 

interkønnede fra alle dele af verden, og havde mulighed for at forme internationale kontakter og netværk.  

 

I Maj kulminerede vores samarbejde med Amnesty International i Rapporten ”First do no harm” I den 

forbindelse var i København til den internationale lancering. Rapporten har været med til at skabe politisk 

interesse for interkønsområdet, og har ledt til en del politisk aktivitet og møder med Ligestillingsminister 

Karen Ellemann.  

 

I Juli fik vi bevilget funding fra Astraea, som bevilgede os 5000 US$ til vores arbejde, det har hjulpet os 

meget og gjort det muligt for os at rejse så meget som vi har kunnet.  

 

I August deltog vi i Copenhagen Pride, hvor vi deltog i mange arrangementer, såvel præsentationer af 

rapporten, og Q&A, og selvfølgelig i Paraden hvor vi gik med.  

 

Vi var også i Malmø for at tale ved Malmø Pride. 

 

Vi deltog også i Gesten Pride, for at vise vores støtte til deres arrangement.  

 

I efteråret var vi i Warzawa i Polen til ILGA konference.  

 

I efteråret 2017 fik Danmark en løftet pegefinger fra FN’s Kommite for børns rettigheder, omkring den 

medicinske tilgang, til behandlingen interkønnede, herunder til operationerne på spædbørn, som man 

henstiller til et fuldt stop på.  

 

Ligeledes i efteråret 2017 vedtog Europakommisionens parlamentariske forsamling resulotion 2191, med 

anbefalinger til behandlingen af Interkøn i EU.  

 

Vi glæder os meget over den voksende politiske interesse for interkønnede spørgsmål både nationalt og 

internationalt, og vi ser nu frem imod 2018, der allerede har budt på :  

 

- Den til dato største menneskerettigheds baserede interkøns konference, som vi hostede sammen med OII og 

CPH Pride. 

 

- En stor høring om interkøn på Christiansborg, hvor Yildiz Erdogan havde været så sød at hoste vores 

arrangement, med deltagelse af både Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Ligestillingsminister Karen 

Ellemann. 

 

Vi var meget stolte over at se så mange deltagere både i Konferencen og ved høringen. 



 

2018 vil fremadrettet bla byde på :  

 

- Et fortsat samarbejde med Amnesty omkring interkønnedes forhold i Danmark, fremadrettet med fokus på 

voksne interkønnede, herunder personer med kromosomelle variationer.  

 

- Et samarbejde med Copenhagen Pride frem imod 2021 World Pride og Eurogames, hvor ”We are included” 

som interkønsrepræsentanter.  

 

- Et fortsat politisk arbejde frem imod at opfylde Malta erklæringen i Danmark.  

 

- Deltagelse i Copenhagen Pride og Århus Pride 

 

- Deltagelse ved Folkemødet på Bornholm.  

 

Vi ser meget frem imod det forestående arbejde.  

 

 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 

 

Regnskab for året 2017 og  Budget for regnskabsåret 2018  

Fremlagt og og Godkendt. 

 

Kontingent vedtages til  :  

 

For enkeltpersoner Kr ___100,-____________ 

 

For familier og virksomheder  Kr ___300,-____________ 

 

 

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før 

generalforsamlingen). 

 

Der er rettidigt fremsat 2 forslag :  

 

1) Der er fremsat forslag om ikke at ændre foreningens navn til OII Danmark, men i stedet at holde fast i 

navnet Intersex Danmark  

Forslaget blev vedtaget ved afstemning 

 

2) Der er fremsat forslag om at indføre en pasus i vore vedtægter om, at medlemmer af Intersex Danmark der 

aktivt modvirker foreningens virke, kan ekskluderes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,  

hvor medlemmet får lov at fremføre sin sag, herefter vil stemmes om eksklusion, som kan vedtages hvis 2/3 

af de stemmeberettigede stemmer for.  

Forslaget blev vedtaget ved afstemning. 

 

 

 



5. Valg (Jf. § 3) 

 

Foreningen Intersex Danmarks overordnede ledelse, er generalforsamlingen, som består af 

medlemmer med gyldigt medlemsbevis. 

 

Generalforsamlingen vælger: 

• En bestyrelse på 3 personer, som formand kan alene vælges personer af interkøn. 

• 1 suppleant for bestyrelsen 

• 1 revisor 

 

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. 

Revisor og suppleant er på valg hvert år. 

 

Da dette er 1 år er ingen på valg i år 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

Der er fremkommet forslag om at Intersex Danmark melder sig ind i TGEU og ILGA såfremt økonomien i 

2018 tillader det.  

Dette blev vedtaget.  


