Referat af bestyrelsesmøde d. 11/10, kl. 11-16, Vestergade 18 E, Kbh. K.
Afbud: Preben, Sarah, Carsten, Annette, Henrik A.
Til stede: Helle, Lars, Jacob (skype), Vagn, Frank, Bo, Lotte, Bent, Klaus Legau (pkt 1).
Mødeleder: Lars
Referent: Bent
Dagsorden:
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Kafe Knud, HivEurope, Mentor-ordningen
Møde med Klaus Legau fra Aids-Fondet kl.12.00 (bilag)
Endelig godkendelse af referat af møde d. 24/8 (tidligere udsendt)
Siden sidst ’privat’
Siden sidst ’organisation’
Økonomi: budgetopfølgning pr. 31/8-14 (bilag), fundraisingoversigt (bilag)
Forslag til kommissorium for koordinationsudv. for det internationale arbejde v/Lars, Preben
(bilag)
Evaluering af ’Patientdagen’
WAD 2014 – status v/arbejdsgruppen
Hiv-Forum 2015 – status v/arbejdsgruppen
Hiv-Danmark Dagen 2015. Nedsættelse af udvalg
Gennemgang af div. holdningspapirer og oplæg til nye v/Carsten, Helle
Information til nykonstaterede hiv-smittede på hjemmesiden v/Lars, Jacob (bilag)
Evaluering af Pride, Kbh. 2014
Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
Evt.
Lukket punkt

Ad 0, Kafé Knud, Hiv-Europe, Mentor-ordningen
Bent orienterede om seneste nyt fra Kafé Knud. Økonomien ser pæn ud, så det vil være muligt at
hyre en assistent til at varetage torsdagsvagten. Vagn informerede om, at der snarest vil blive afholdt
møde i følgegruppen.
Hiv-Europe – intet nyt. Henrik A. kommer til bestyrelsesmødet i dec.
Lars redegjorde for status vedr. Mentorordningen i København. Der er søgt § 18-midler til
aktiviteter i 2015 såvel fra Københavns som Frederiksberg kommuner. Derudover har Soc.
Ministeriet en ny pulje vedr. landsdækkende mentorordning. Lars skriver udkast til ansøgning til
Soc. Ministeriet og Lotte og Bo arbejder videre med at undersøge behovet for en mentorordning
med tilknytning i Århus.
På given foranledning nævnes her rækken af hiv-ambulatorier:
Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital, Roskilde Sygehus, Odense
Hospital, Kolding Sygehus, Skejby Hospital, Aalborg Sygehus.
Ad 1, møde Klaus Legau
Lars bød Klaus velkommen. Klaus omdelte informationsmateriale om Aids-Fondets aktiviteter
(vedlagt). Der blev gensidigt udtrykt ønske om bedre information om hinandens aktiviteter og
kampagner ikke mindst i forhold til tættere samarbejde med de relevante teams i Fondet. Der blev
indgået aftale om, at Hiv-Danmark følger diskussionerne om ’kriminalisering’ i de nordiske lande,
og Fondet kan følge op med interviews og artikler.

Helle nævnte kommende projekter i Hiv-Danmark som f.eks. ’Hiv-Skolen’ og ’Sex-Skolen’, som
Hiv-DK gerne vil samarbejde med Fondet om, herunder også om økonomi og budget. Klaus gav
tilsagn om samarbejde vedr. disse projekter.
Klaus nævnte initiativerne om igangværende forhandlinger med Fonde samt med bestyrelsen vedr.
revision af administrationen af patientlegaterne med henblik på en mindre rigid praksis måske også
med mulighed for at støtte udgift til tandbehandling samt evt. mulighed for at få tildelt et
patientlegat flere gange.
Hiv-DK gav tilsagn om samarbejde vedr. screeningsprojekt på 3 hiv-ambulatorier.
Ad 2, godkendelse af referat af møde d. 24/8
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3, siden sidst ’privat’
Refereres ikke.
Ad 4, siden sidst ’organisation’
Bent gjorde opmærksom på flg.:
- Henriette Laursen som kommende protektor
- Møde i Hiv-Nordic
- Konference i Norge
- EPI-nyt – Hiv-tal for 2013
- Orienteringsaftener
Helle er blevet interviewet af svensk dagblad. Sverige ophæver nu kravet til velbehandlede hivsmittede om informationspligt.
Helle informerede om en række kurset i LIF-regie. Hvis nogle bestyrelsesmedlemmer er
interesserede i at deltage, skal de henvende sig til Helle.
Helle oplyste, at der meget snart starter et yoga-kursus i København.
Lars mindede bestyrelsesmedlemmerne om, at de er meget velkomne til at skrive på bloggen.
Kursus ’At leve med hiv’ afholdes i Århus d. 18/11.
Ad 5, budgetopfølgning samt status på fundraising.
Bent kommenterede den udsendte budgetopfølgning pr. 31/8. Resultatopgørelsen udviser et
underskud på små 200.000. Vi håber på at kunne fundraise mere i efteråret, så vi kan komme ud af
året i balance.
Status på fundraisingen er 910.760 kr, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.
Ad 6, koordination af det internationale arbejde
Punktet blev udsat.
Ad 7, evaluering af ’Patientdagen’
Desværre var der ikke så mange, der deltog (ca 20), eftersom det ikke blev meldt ud i god tid.
Imidlertid var det en spændende dag med et flot program.
Flere problematiserede navnet ’Patientdag’, og mente dagen fremover skal benævnes anderledes.
Desuden blev det nævnt, at Hiv-Danmark fremover skal invitere bredt til den slags arrangementer
med henblik på at ramme så mange af vores målgrupper som muligt.

Ad 8, WAD 2014, status
Lars orienterede om status vedr. WAD 2014 og uddybede sine udsendte forslag, som bestyrelsen
tilsluttede sig, herunder at Hiv-Danmark er medarrangør af lys-arrangementet på Nytorv, hvor alle
opfordres til at hjælpe med det praktiske. Desuden forsøger vi at få nogen til at bage småkager til
uddeling på Nytorv.
Kafé Knud holder som sædvanlig åbent på WAD.
Ad 9, Hiv-Forum 2015
Arbejdsgruppen består af: Lars, Helle, Troels og Maja.
Kursusstedet er bestilt og Hiv-Forum afholdes d. 23.-25. maj 2015.
Ad 10, Hiv-Danmark Dagen 2015
Hiv-Danmark Dagen afholdes d. 7/2, 2015. Bestyrelsen udpegede følgende til at sidde i
arbejdsgruppen: Lars, Helle, Morten og Lotte.
Vi forsøger at fundraise til dagen.
Ad 11, gennemgang af div. holdningspapirer
Helle redegjorde for status i forhold til dette arbejde og opfordrede alle til at tænke over, om
’velbehandlethed’ skal indgå i samtlige holdningspapirer eller have sit eget selvstændige papir.
Ad 12, info. til nykonstaterede hiv-smittede
Lars og Jacob går videre med at udarbejde teksten i samråd med Morten.
Ad 13, evaluering af Priden i Kbh. 2014
Lotte udtrykte stor begejstring for dagen. Det var en god følelse netop at gå nede på gaden i
øjenhøjde med de øvrige deltagere og publikum i stedet for at stå på en vogn med høj musik.
Flere mente, at Priden ikke skal være platform for politiske budskaber, men være dage med fest og
glæde, hvorfor Hiv-Danmark netop deltager for at vise omverdenen, at hiv-smittede også har noget
at være stolte af.
Iden om til næste år at invitere Noahs Ark i Malmø og selv deltage i Priden i Malmø blev nævnt.
Ad 14, spørgsmål til og fra udvalg og grupper
Vagn orienterede om spisegruppen i Kafé Knud og om rejsearr.gruppen. Næste tur går til Lissabon
fra 31. marts til 7. april 2015.
Helle deltager i det kommende Advisory Board møde i Fondet d. 25/10.
Der forelå desuden en indstilling vedr. Hiv-Danmarks hjemmeside. Bestyrelsen tilsluttede sig det
forelagte forslag.
En af Lottes bekendte kan måske hjælpe med at ’stramme’ hjemmesiden op. Flg. arbejdsgruppe
vedr. hjemmesiden blev nedsat: Lars, Helle, Morten samt Lottes veninde.
Ad 15, evt.
Jacob deltager i et kommende norsk møde for hiv-smittede.
Næste møde i bestyrelsen med efterfølgende julefrokost (arrangører: Frank og Carsten) er d. 13/12.
Ad 16, lukket punkt
Refereres ikke

