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1) Valg af dirigent(er), referent(er) og stemmetællere
Formand Helle Andersen Helle bød de fremmødte medlemmer velkommen til årsmødet 2017.
På vegne af bestyrelsen foreslog hun Henriette Laursen som dirigent, som årsmødet tilsluttede
sig. Bestyrelsen havde stillet forslag om Morten Eiersted som referent, hvilket årsmødet
tilsluttede sig. Årsmødet godkendte Frank Bentin og Jens Wilhelmsborg som stemmetællere.
Dirigenten kunne konstatere, at årsmødet var indkaldt retmæssigt med over 1 måneds varsel
på foreningens hjemmeside. Kommentar om bedre adgang, man skal kunne møde op uden at
have tilmeldt sig.
2) Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
På årsmødet var der mødt 31 stemmeberettigede medlemmer op, fordelt som 29
enkeltmedlemmer og 2 pårørendemedlemmer. Dirigenten kunne konstatere, at alle
fremmødte var medlemmer af Hiv-Danmark.
3) Bestyrelsens beretning, herunder fremlæggelse af strategiplan 2017-2021
Helle Andersen fik herefter ordet til at fremlægge årsberetningen. Hiv-tallene er meget stabile,
der er fortsat et vigtig arbejde med at få nedbragt mørketallet. Hiv-Danmark har knap 400
medlemmer i dag, og selv om det er forholdsvis højt, så er det stadig vigtigt, at vi får flere
medlemmer.
I maj 2016 fejrede Hiv-Danmark sit 25 års jubilæum med modtagelse på Københavns Rådhus
og fest i Positivgruppen. I juni deltog vi i Folkemødet med fokus på diskrimination i
Sundhedsvæsenet og den manglende viden om hiv uden for de infektionsmedicinske
afdelinger. Diskussionen tog udgangspunkt i en analyse, at der stadig er stor uvidenhed af
sundhedspersonalet.
Den opdaterede Levekårsundersøgelse viste, at hiv stadig kan være ligeså stigmatiserende i
dag som for 10 år siden. Lanceringen i august var planlagt i samarbejde med et
kommunikationsbureau og gav omtale i 21 skrevne medier, en udsendelse i TV-avisen og
radioomtale. Kafe Knud havde sin bod på Pride Square og Hiv-Danmark deltog i Copenhagen
Pride. Kafe Knud har henover året holdt værestedet åbent hver tirsdag og torsdag med god
mad og mange gæster, bl.a. Solstrålernes månedlige fællesspisning. I Aarhus har Café Lone
ligeledes holdt fællesspisninger og andre sociale aktiviteter henover året. – I løbet af 2016 har
vi tilbudt kurser i yoga henover forårs- og efterårssæsonen hver anden fredag i Vestergade.
I oktober og november 2016 blev der gennemført fire orienteringsaftener med stor succes i
Aarhus, Odense, Hvidovre og på Rigshospitalet.
I december deltog Hiv-Danmark i World Aids Dag, som ud over den traditionelle lysceremoni
på Nytorv, bød på suppe, kage og taler på Kafe Knud, og Hiv-Danmarks internationale udvalg
havde arrangeret et symposium om kvinders rettigheder i Afrika.
Den 4. februar 2017 holdt vi den årlige Hiv-Danmark dag med temaet; Smid stigmaet væk. Vi
var ca. 45 deltagere, som tog del i workshops i løbet af dagen, og 30 personer deltog i den
efterfølgende middag på Kafe Knud. Det var en fantastisk god dag, som gav ny inspiration til
Hiv-Danmarks arbejde. Februar 2017 var også måneden, hvor AIDS-Fondet besluttede at
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nedlægge sit etniske projekt FSN som del af Fondets nye strategi, der skal fokusere mere på de
mest sårbare hiv-positive. Hiv-Danmark har ønsket at fortsætte det gode initiativ, der har
mange etniske brugere. Vi har derfor opstartet gruppen Meet&Greet, der mødes hver fredag
kl. 18:00-21:00 i Kafe Knud. Tommy Christesen er koordinator på projektet.
Henover året har bestyrelsen holdt møder otte gange foruden den årlige arbejdsweekend i
august. Vi har også holdt et fælles bestyrelsesmøde med Positivgruppen, og det forventer vi
snart at gentage. I 2016 lancerede vi en medlemskampagne, for at nå op på de 500
medlemmer, som det kræver at blive medlem af Dansk Handikapforbund. Vi er ikke nået helt i
mål, og vi håber den nye bestyrelse vil arbejde videre med denne målsætning.
Den danske behandlingsvejledning har været meget diskuteret på bestyrelsesmøderne: Især
hvordan vi kan få bedre undersøgelser af hiv-positive i forhold til screening for depression,
kognitive sygdomme og øvrige bivirkninger ved hiv og ved behandlingen.
Bestyrelsen vil gerne støtte op om aktiviteter foreslået af vores medlemmer, og sammen med
en gruppe fra Cafe Lone har vi arbejdet på fundraisingen til et sommerhusophold for hivpositive i 2017.
I samarbejde med menneskebiblioteket har vi tre hiv-positive bøger, som har været ude til en
masse oplysningsaktiviteter på skoler, boligafdelinger, WHO, Folkemødet, Roskilde festival osv.
Mentorordningen har fået en ny saltvandsindsprøjtning, hvor Solveig Roth er koordinator fra
Hiv-Danmark. Ordningen er landsdækkende i 2017.
Hiv-Danmark har også deltaget i nordisk og internationalt samarbejde, orienteret om nyt på
hiv-området i nyhedsbreve, på facebook og i vores magasiner, der uddeles på ambulatorierne.
Et spændende nyt initiativ er undervejs: En patientuddannelse i løbet af 2017 målrettet de nye
brugere af ambulatorierne på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.
Omstruktureringen af AIDS-Fondet i slutningen af 2016 påvirkede også Hiv-Danmark. – I
forbindelse med AIDS-Fondets omstrukturering er Hiv-Danmark i marts 2017 flyttet til et
mindre kontor på 3. sal, da AIDS-Fondet har ønsket at reducere deres huslejeomkostninger ved
at udleje dele af 4. salen til eksterne partnere.
AIDS-Fondet annoncerede i oktober 2016 en rekonstruktion af rådgivningstelefonen, AIDSLinien, med en reduktion af åbningstiden til hverdage fra kl. 10:00-14:00 og afskedigelse af
ansatte og frivillige. Hermed mistede vi en masse gode kolleger, og over 30 års frivillig
rådgivning på AIDS-Linien var slut. Gruppen af tidligere frivillige har nu startet en alternativ
telefonrådgivning og har kontor hos Positivgruppen.
I december havde Hiv-Danmark sammen med Positivgruppens bestyrelse et møde med AIDSFondets bestyrelse om deres nye strategi og ændring af aktiviteter. Hiv-Danmark har givet
input til kvalifikationer for den kommende direktør af AIDS-Fondet, der tiltræder den 8. maj
2017.
Gyda, som tidligere var ansat på AIDS-Linien, er blevet frivillig i Hiv-Danmark. Hun tilbyder fra
2016 håndholdt opbakning med te og varme sokker, et opkald eller et besøg hos udsatte hivpositive.
2016 var også det år, hvor Hiv-Danmark officielt besluttede at ændre måden vi omtaler hivpositive på, når at vi ikke længere ønsker at bruge betegnelsen hiv-smittede. På denne måde
håber vi, at sprogbruget kan medvirke til at sætte fokus på at velbehandlet er lig med smittefri.
Hiv-Danmark har deltaget I udviklingen af et nyt internet baseret fællesskab kaldet co-Relate,
hvor forskellige patientgrupper inviteres til at dele oplevelser med kronisk sygdom, udsathed
eller sorg.
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Helle Andersen takkede til slut Hiv-Danmarks ansatte og mange frivillige, herunder
bestyrelsen. En særlig tak skal gå til Jens Wilhelmsborg, som utrættelig fundraiser til og
koordinerer det store arbejde med orienteringsaftenerne, samt til Tommy Christesen for at
være tovholder på Meet&Greet, hvor han troligt møder op hver fredag og styrer tropperne. Vi
er også stolte over at have fået Gyda og Solveig ombord, som begge gør en særlig indsats for
de mest udsatte hiv-positive. Med så mange fantastiske og engagerede mennesker i HivDanmark har vi alle muligheder for at udvikle et endnu stærkere og mere omsorgsfuldt HivDanmark i årene, der kommer.
Alt i alt mange aktiviteter for en lille økonomi. Årsmødet spurgte til Hiv-Danmarks diskussion
med AIDS-Fondet om omstruktureringen, og der var spørgsmål til hiv-skolen.
Informationsmedarbejder Morten Eiersted gav en status på projektet med nogen af de tanker,
som patientforeningen gør sig om hiv-skolen.
Blandt deltagerne var der et ønske om, at der bliver råbt mere op om, at velbehandlet hiv ikke
smitter. Helle forklarede, at Hiv-Danmark i marts måned har tilsluttet sig U=U, som er en global
kampagne for at skabe opmærksomhed på smittefrit hiv.
Årsberetningen blev godkendt.
Orientering om strategiplanen 2017-2020
Den overordnede vision og mål for Hiv-Danmark er at skabe et godt trygt langt liv for hivpositive med den bedst mulige behandling. Det er vigtigt at kæmpe mod stigma og for en
meningsfuld inddragelse.
Hiv-Danmark er dog en lille organisation, så der ligger et arbejde i, hvordan vi udvikler
foreningen. Udfordringen er, at hiv ikke længere er en enestående sygdom. I sin tid blev der
etableret et AIDS-sekretariat, hustandsomdelt information om hiv og andre tiltag. I dag er hiv
blevet en kronisk sygdom, hvor der er mindre politisk og økonomisk fokus på trods af, at hivpositive stadig lever med sociale udfordringer, der ligner dem fra tidligere tider.
Hiv-Danmark er optaget af, at vi i Danmark juridisk implementerer behandlingsvejledningerne,
så vi kan få en bedre udredning omkring mental sundhed. Det er også vigtigt med en større
åbenhed, derfor er der behov for flere rollemodeller. For Hiv-Danmark er det også vigtigt at
samarbejde med forskellige organisationer.
Patientforeningens forskellige aktiviteter kan overordnet inddeles efter patientrettigheder,
netværk og information.
Strategiplanen 2017-2020 er et værktøj for bestyrelsen, men den er også en brobygger mellem
bestyrelsen og de frivillige i foreningen. Strategiplanen skal omsættes i aktiviteter, og her er
den situationsanalyse, som er foretaget i planen, et vigtigt redskab. I strategiplanen skal
forskellige tiltag nu prioriteres i forhold til ressourcer, f.eks. hvordan vi arbejder på at få
iværksat af en kampagne om smittefrit hiv.
Godkendelse af revideret årsregnskab
Ordet blev givet til Søren Rudow. Årsregnskabet har været hos revisor, og det er blevet
godkendt uden nogen påtegning. Regnskabet viser et overskud på 16.445 kr., hvilket er flot. I
2016 var der overskud i de forskellige afdelinger, og de samlede omkostninger er i 2016 faldet
med 300.000 kr. Egenkapitalet er på 251.716 kr.; årsmødet har tidligere vedtaget, at
egenkapitalen bør ligge på omkring 200.000 kr.
Indtægtssiden i sekretariatet er blevet forbedret, og det er lykkedes at reducere udgifterne. I
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Kafe Knud er det lykkedes at reducere et underskud på 69.975 kr. i 2015 til et underskud på
26.971 kr. i 2016. Der bør være et fokus på at skabe mere aktivitet på værestedet, og det er
blandt andet glædeligt, at Meet&Greet siden marts nu er blevet tilknyttet cafeen hver fredag.
Ser man på de hensatte midler, er mange af midlerne bundet til drift af projekter. Der er ikke
mange frie midler.
På årsmødet blev regnskabet diskuteret. Der var holdninger om, at det som værested er i
orden med et mindre driftsunderskud i Kafe Knud, og der var ros til sekretariatet for effektiv
fundraising, som gør det muligt at tilbyde mange aktiviteter til hiv-positive og pårørende.
Det blev præciseret, at Café Lone er et Hiv-Danmark projekt, der hvert år afsættes midler til.
Med fundraisingen sker der et skift over mod mere kommunal støtte, som også betyder mere
målstyring i aktiviteterne. Den aftagende støtte fra medicinalfirmaer skyldes færre operatører
på markedet.
Årsrapporten blev godkendt.

4) Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen indstillede til årsmødet, at kontingentsatserne blev fastholdt på 200 kr. for enkelt-,
pårørende- og støttemedlemmer. Et fælleskontingent med Positivgruppen er på 300 kr.,
såfremt man opfylder medlemskriterierne i begge foreninger.
5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling ved årsmødet.
6) Fremlæggelse af budget til orientering
Ordet blev givet til Søren Rudow. Regnskabet fra forrige år lægger til grund for budgettet i
2017. For levekårsundersøgelsen er der uforbrugte midler ligesom der er afsat midler til Kafe
Knuds jubilæum. Begge projekter er dog nulsumsprojekter, det vil sige, at de er helt afhængig
af direkte sponsorering.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten gennemgik formalia ved valg til bestyrelsen. Valgperioden for Jacob Hermansen,
Lillian Christoffersen og Frank Sand Martin udløb. Der er to pladser ledige til hiv-positive og to
pladser til pårørende.
Jakob genopstiller som hiv-positiv. Michael Rass Hansen, Michael Ovesen, Sune Hansen,
Tommy Christesen var ligeledes nye kandidater, som ønskede at stille op.
Jacob Hermansen og Michael Rass Hansen blev valgt for 2017-2019 til de to pladser til hivpositive.
Lillian Christoffersen blev valgt som pårørendemedlem for 2016-2018. I bestyrelsen 20172018 sidder Helle Andersen, Martin Keller, Paul Thomsen, Jacob Hermansen, Michael Rass
Hansen og Lillian Christoffersen. Helle Andersen, Martin Keller og Paul Thomsen sidder frem til
2018.
8) Valg af bestyrelsessuppleanter
Michael Ovesen, Sune Hansen, Tommy Christesen og Frank Sand Martin ønskede at stille op til
de tre suppleantposter for hiv-positive. Sune Hansen blev valgt som 1. suppleant, Tommy
Christesen blev valgt som 2. suppleant, og Michael Ovesen blev valgt som 3. suppleant.
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9) Valg af registreret/statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslog revisor Bille og Buch-Andersen, som blev genvalgt. Årsmødet
bemyndigede dog bestyrelsen til at skifte revisor i den mellemliggende bestyrelsesperiode,
såfremt det viser sig at revisionen kan opnås billigere i et andet revisionsfirma.
10) Eventuelt
Jens Peder Høeberg reklamerede for Bodymapping, hvor der stadig er ledige pladser.
På årsmødet meldte medlemmer sig til en gruppe, som er fokuseret på at lave events.
Kafe Knuds 25 års jubilæum markeres den 4. maj 2017 fra kl. 16.00-20.00.
Martin Keller reklamerede for Hiv-Forum, hvor der i år er planlagt en udflugt til Moesgaard
Museum. Datoer for årets orienteringsaftener er den 31. oktober 2017 på Odense
Universitetshospital, den 2. november 2017 på Skejby Sygehus ved Aarhus, den 7. november
2017 på Rigshospitalet og den 14. november på Hvidovre Hospital.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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