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ÅRSMØDE 2017
Lørdag den 29. april, kl. 12:00

Kandidater til Hiv-Danmarks bestyrelse
Lørdag den 29. april 2017 afholder Hiv-Danmark sit årsmøde. 4 ud af bestyrelsens 7
medlemmer er valgt for perioden 2016-2018, så der skal vælges tre nye
bestyrelsesmedlemmer til perioden 2017-2019 (og yderligere
bestyrelsesmedlemmer frem til 2018, såfremt bestyrelsesmedlemmer valgt for
2016-2018 på årsmødet tilkendegiver, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen).
For at stille op til bestyrelsen skal man være medlem af Hiv-Danmark. Her kan du
læse om motivationen fra nogle af de kandidater, som stiller op til Hiv-Danmarks
bestyrelse på årsmødet 2017. Det er ikke en forudsætning for at kunne opstille, at
man på skrift motiverer sit kandidatur.
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Jacob Hermansen – Genopstiller

Jeg blev valgt ind i Hiv-Danmarks bestyrelse i april 2011, og vil gerne genopstille til min fjerde
valgperiode af to for mig væsentlige årsager; 1) At fastholde og udvikle trygge rammer, hvorfra
livet med hiv kan udfolde sig tilfredsstillende, og 2) at skrue op for et vedvarende pres på
offentlige myndigheder med budskabet om, at velbehandlet hiv er ufarligt i alle tænkelige
mellemmenneskelige relationer, med den ene undtagelse, der stadig kræver ekstra medicinsk
overvågning; amning af nyfødte børn.
I hiv-miljøet spirer en optimisme og en tro på, at det bliver mere og mere overskueligt at leve med
hiv. Dette til trods for, at vores egne undersøgelser indikerer en svagt tiltagende frygt for
omgivelsernes reaktioner på vores kroniske tilstand. Den udvikling er uacceptabel og vi skal
hårdnakket gå den i møde. Uvidenhed og diskrimination er stadig rodfæstet i befolkningen og
dette er vores største udfordring. Selv langt ind i dele af sundhedssystemet, som vi ”hiv-positive”
ellers burde have grundlæggende tro på og tillid til, er udfordringerne til tider umenneskelige. De
valg, der skal træffes med hensyn til, hvem der kende til vores hiv-status og hvornår, er stadig en
altoverskyggende faktor for, hvordan livet med hiv arter sig. I lukkede kredse, måske endda til
tider i et indspist miljø, er der stadig et stort behov for trygge rammer. Disse rammer er for mig
det vigtigste arbejde i denne patientforening.
Enkelte hiv-positive træffer i dag det vanskeligste valg af alle; at slippe kontrollen mht. hvem der
kender til ens hiv-status. For langt de fleste er netværket solidt og ”bæredygtigt” og udfaldet som
oftest positivt, og følelsen af ”at kunne trække vejret igen” skaber nye muligheder og rum for
udfoldelse af det vi tør drømme om. Men for andre går det værre, og det personlige netværk
svinder ind. Det er min opgave at være med til at sikre, at nye netværk støtter op om mennesker,
der har det allersværest som hiv-positiv. I Hiv-Danmark er der stærke traditioner for, at vi gennem
gensidigt samarbejde, med alle tænkelige aktører, vedvarende kan stille kritiske spørgsmålstegn
ved nye eller ændrede behandlingsprocedurer, på især medicinsk plan. Vi har et netværk af
aktører, der har højt niveau af viden på medicinsk og juridisk plan, og vi følger forskningen så tæt
som muligt. Denne viden er et afgørende redskab i vores vedvarende pres på offentlige
myndigheder og brancher, der i regelen er til for at hjælpe os, men som ind imellem glemmer, at
der er mennesker bag facaderne.
Og er der noget vi, som hiv-positive mestrer perfekt, så er det overlevelse bag facader, som
kræver alt for meget energi at opretholde.
Som åben hiv-positiv har også jeg facader, men jeg vil til enhver tid kæmpe for min og din ret til at
opretholde dem, så længe min omverden ikke begriber nutidens udfordringer ved at leve med hiv.
Min åbenhed med hiv oplever jeg er medvirkende til at bryde mure tykke ned, og jeg håber at det
fortsat kan være til gavn for andre hiv-positive.
Derfor genopstiller jeg med stor fornøjelse ved Hiv-Danmarks årsmøde i København, lørdag den
29. april.
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Lillian Christoffersen – Genopstiller

To år som bestyrelsesmedlem i Hiv-Danmark får mig til at ønske at tage to år mere, derfor
genopstiller jeg gerne til valget den 29. april.
Min motivation for at genopstille er at være medudvikler af en vifte af behov for en fortsat indsats,
der skal sikre den bedst mulige livskvalitet hos mennesker, der lever med hiv.

Michael Ovesen – Ny kandidat til bestyrelsen

Jeg er uddannet professionsbachelor i pædagogik, kontorassistent med speciale i offentlig
administration og eksamineret kostvejleder.
De sidste 6 år har jeg boet i Aarhus, hvor jeg bl.a. har siddet som kasserer i Danish D-lites
bestyrelse (idrætsforening som PAN idræt), så bestyrelsesarbejde er ikke helt nyt for mig.
Mine visioner og ideer:
•

SMID stigmaet væk en gang for alle: Vi ved, at det er en stor kamp, og at den bliver svær,
men arbejder vi ikke på det nu, så sker der intet og så forbliver HIV positive stadigvæk
stigmatiseret. En måde hvorpå at vi kan smide stigmaet væk, er ved at slette ordet AIDS i
Danmark (måske at vi kommer i karambolage med AIDS-Fondet, som i bund og grund lige
så godt kunne hedde Hiv-Fondet). Vi er jo ikke længere dødsdømte eller smitter. Hvorfor så
det? AIDS hører fortiden til og forbindes med noget negativt og frygtindgydende. Hvad har
det så er betydning? Det betyder at vi konstant selv er med til at holde gang i bålet omkring
det negative og stigmatisering (faktisk var flere enige med mig på Hiv-Danmark Dagen), og
så kommer vi det aldrig til livs. Kan vi ændre hiv-smittede til hiv-positiv, så kan vi også
ændre Aids til Hiv. Ved godt at det koster en formue at rebrande noget man er kendt for.
Også ift. PR m.m. Hvad gør vi så? En god ide er at tage kontakt til journalisthøjskolen,
multimedieskolerne, universiteterne for medievidenskab med mere. Her kan vi rådføre os
og spare penge og så må man søge fondsmidler og være kreative.

•

Oprette ungdomsgruppe: Ja det er forsøgt kunne jeg forstå, men hvad gik der galt og er
der et behov for det? Måden at finde ud af det på, er at sætte en omfattende
spørgeundersøgelse i gang. Her kan man gøre nytte af journalisthøjskolen endnu engang
for at rådføre sig, de kan også ift. interviews. Nogle vil måske gøre det til deres eget store
projekt, som de kan have på deres CV engang. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt af flere
årsager. Det er i blandt unge at kondom glemmes/ ikke bruges og slet ikke i byen eller som
det nye i forbindelse med brugen af chemsex. Der er nok en del, der ikke er bevidst om at
de er hiv-positiv endnu, og når de finder ud af det, så skal de have hjælp til at komme
videre. Den gang jeg blev hiv-positiv, der var der ingen hjælp i Aarhus forstået på den
måde, at der var en mandegruppe og så var der ungegruppen op til de 26. I mandegruppen
var jeg den yngste, og ellers lå aldersgrænsen på på 50+ hvilket måske godt kan skræmme
dem der er 25 år og op til 35/40 år. Her kunne jeg godt have brugt en ung/mellemgruppe
at socialisere mig med. En gruppe der hed 18-40 år måske. En anden ting jeg savnede
enormt meget, og hvor jeg følte mig palle og alene i verden, var, at der var ingen moderne
kommunikationsmidler for HIV positive. Hørte for første gang i lørdags om en
mentorgruppe, men hvem kan overskue at kontakte dem, lige kort efter at man har fået sin
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status at vide. Man skal jo lige sluge kamelen. Fedt, hvis der havde været større/ bredere
informations- og kommunikationsmulighed.
•

PR og kommunikation: Ja vi skriver 2017 nu. For at hverve medlemmer, for at få vores
budskab ud, for at sikre hjælpen til de hiv-positive og deres pårørende, så er vi nødt til at
opjustere måden vi får vores budskab ud på. Hvordan sikre vi, at vi ikke efterlader nogen?
At de ikke havner på så dybt vand, hvor de ikke kan bunde, skilsmisser, stigmatisering,
depressioner, angst m.m.? Svaret kender jeg ikke, men måske skal man skabe større debat
ude på skoler, institutioner, arbejdspladser, såvel offentligt som privat og informere om
hvad hiv er i dag og ikke hvad aids er, for aids hører fortiden til. Tænk at vi i 2017 har et
stigmatiserende sundhedsvæsen. - Mangler der information på institutionerne generelt?
Hvor er det en brist i systemet?

•

Sund og nærende kost: Først vil jeg lige rose Annette (fantastisk varm kvinde, som har min
fulde respekt) for at lave fantastisk mad. Jeg fik en god snak sammen med Annette i
lørdags omkring at jeg var uddannet kostvejleder, og er god til at sammensætte retter,
således at de som udgangspunkt opfylder sundheds- og fødevarestyrelsens krav til sund
mad (Alt om kost rådene). Som kostvejleder kan jeg ikke, modsat diætist vejlede klinisk,
men jeg kan i samarbejde Kafe Knud komme med inspiration til sundere kost, der stadig
tager udgangspunkt i det som folk efterspørger. Har lært at sund og nærende kost er med
til at styrke vores immunforsvar. Denne dialog forsætter jeg med Annette, som laver
fantastisk mad i forvejen, og som jeg klart vil nyde mere af på Kafe Knud. Er også nysgerrig
på om interessen er der for at udvide Kafe Knud. Ingen spørgeundersøgelse. Derudover så
er der jo det vi allerede har talt om sammen med Morten tidligere.

Det er blot nogle af de ting jeg har i støbeskeen. Man skal huske på konstant at se muligheder
frem for begrænsninger og så arbejde mod dem :-).
Håber at det giver stof til eftertanke, og at man har mod på at kaste sig ud i projekterne, og se om
man kan få dem rejst via fondsmidler og hjælp fra diverse skole/ uddannelser, institutioner og
firmaer m.m.
Jeg er i hvert fald frisk på at gøre en forskel og hjælper gerne til :-).
Glæder mig til at høre nærmere og så har jeg tilmeldt mig den 29. april 2017.
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Michael Rass Hansen – Ny kandidat til bestyrelsen
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Jeg er uddannet multimediedesigner, det betyder at jeg har lært hvordan man brander,
reklamerer, benytter sociale medier og skaber en visuel identitet for personer, virksomheder og
organisationer. Jeg har det sidste år været tilknyttet Hiv-Danmark. Først som praktikant i
forbindelse med mit studie. Derefter med mit afgangsprojekt, herefter med forskellige projekter
og senest som virksomhedspraktikant og med planlægning af Hiv-Forum 2017.
Jeg har desuden en byggeteknisk uddannelsesmæssig baggrund. Siden jeg var 15 år arbejdet i
forskellige butikker, lige fra Fætter BR, henover COOP og til sidst IKEA. Her har jeg opnået
ledelseserfaring og ved rigtig meget om kundeservice. Og ja jeg kan meget meget mere end det.
Jeg er opvokset i en lille by syd for Køge der hedder Hårlev, her boede jeg indtil jeg blev 22 og
flyttede til København. Her lærte jeg det Københavnske homomiljø at kende på godt og ondt. Da
jeg blev 30 fandt en kæreste og flyttede til Store Lyngby (mellem Hillerød og Frederiksværk) blev
registreret og skilt igen efter 10 år, og har nu boet i København i snart 2 år.
Hvorfor stiller jeg op til Hiv-Danmarks bestyrelse?
• Hiv-Danmark mangler synlighed i Danmark!
o Hvem ud over de hiv-positive og enkelte homoseksuelle ved hvad Hiv-Danmark
laver? Svaret er: Det ved jeg ikke? eller er det ikke en del af AIDS-Fondet?
Og det er bare ikke godt nok.
Derfor vil jeg arbejde for at alle ved hvad Hiv-Danmark laver og hvad de arbejder
for.
• Man dør hvis man bliver hiv-positiv!
o Hvorfor tror alle andre end de homoseksuelle københavnere og avislæsende
personer det?
Svaret er: Mangel på forståelig information, uddannelse og synlighed i Danmark.
Men hvad gør vi ved det?
Hiv-Danmark mangler en forståelig og moderne hjemmeside, hvor man nemt og
præcist kan finde svar på sine spørgsmål, og som appellerer til sine brugere.
Uddannelseskorps og uddannelsesmateriale, som kan tage ud til folkeskoler og
andre uddannelsesinstitutioner i forbindelse med seksualundervisning og
temaprojekter.
• Hiv-Danmark findes ikke om 5 år!
o Hvorfor har Hiv-Danmark så svært ved at finde penge til deres projekter?
Svaret er: Det er de samme ting de laver om og om, igen og igen.
For at få penge må man vise, at man vil noget nyt og frem i verden. Det kræver
nytænkning og mere synlighed. Ja synlighed og reklame koster penge. Men med
gennemarbejdede gode ideer og visioner findes der penge nok hos dem, man kan
overbevise, at ideen er god nok.
Dette er blot en del af de mål, ideer og ambitioner jeg har for at gøre Hiv-Danmark bedre og mere
synlig.
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Jeg er uddannet elektriker, men har siden 1996 arbejdet inden for byggebranchen med facade og
tømrerarbejde. Siden 2013 har jeg arbejdet som byggepladsleder inden for byggepladsindretning.
Dvs. jeg er ansvarlig for at få en byggeplads til at fungere med alt fra el, vand, varme, hegn, skure,
kontorer, vagter, renhold, containerpladser osv. Startede i Aarhus hvor jeg stod for driften i 11
måneder af byggeriet af det ny IKEA. Derefter har jeg siddet 2½ år på udbygningen af KUA3
(Københavns Universitet Amager) Fra efter sommerferien skal jeg så sidde de næste 32 måneder
på Hvidovre Hospital og have ansvaret for driften af den ny Hvidovre Hospital, som skal bygges i
forlængelse af det gamle. Det giver jo så en fordel at jeg bare kan gå til min kontroltjek på
infektionsafdelingen der. Jeg er far til 2 dejlige delebørn på hhv. 12 og 14 år, og bor pt. i Næstved,
men har planer om at flytte tilbage mod hovedstaden pga. mit arbejde og især mine børn, som bor
nord for Køge.
Jeg brænder for at kunne hjælpe andre med min historie, hvor jeg ”sprang ud” som hiv-positiv på
arbejdspladsen, hele mit netværk inden for byggebranchen samt hele mit private netværk; og med
den positive opbakning og modtagelse, jeg kun har oplevet der. Og den kæmpe lettelse jeg fik af
det, og ikke skulle tænke hele tiden over hvem, der ved det og ikke ved det. Jeg håber, at jeg kan
hjælpe andre i gang med at kunne gøre det samme, og vil også gerne være behjælpelig med
hvordan jeg har gjort osv.
Hele den proces jeg har været igennem de sidste 10 måneder, fra da jeg blev testet positiv og frem
til nu, har jeg gjort, at jeg er blevet en gladere person, og ikke tager livet for givet mere. Jeg føler
mig draget til at kunne hjælpe andre, og måske gøre en forskel.

Tommy Christesen – Ny kandidat til bestyrelsen

Jeg er sønderjyde, opvokset i et konservativt kristent hjem med stærke familieværdier.
Jeg er født homoseksuel, men levede i mange år hetero-livsstilen med kone og to dejlige børn.
Blev skilt i 2001 og sprang samtidig ud af skabet som ÅBEN homo, fik min første kæreste og blev
smittet med hiv.
Sprang ud som åben hiv-positiv i 2002/03 - har været interviewet i mange blade, aviser og TV både
vedrørende min seksualitet men også meget omkring min positive hiv-status.
Jeg fik min diagnose i Skejby af Tinne Laursen, som jeg senere kunne overrække en pris på
Rådhuspladsen, da jeg har siddet i Copenhagen Pride´s bestyrelse gennem 3 år.
Jeg har været på hiv-medicin siden 2003, skiftede et par gange inden for første måned og ellers
kørt på det samme lige siden.
Min første kæreste og jeg var frivillige i STOP AIDS i Århus, og de fik mig lokket i dametøj og med
som sanger i Yvonnes Drenge. Siden har jeg brugt mine dragkarakterer utallige steder. Både for
STOP AIDS, AIDS-Fondet, fundraising for Kafe Knud, Copenhagen Pride, PAN idræt, på TV (både Go
morgen, Go aften, Lorry og to dokumentar programmer), i Tyskland for Deutsche Aidshilfe, etc.
Men jeg endte også i bestyrelsen for STOP AIDS og fik senere job i STOP AIDS, hvorfor jeg flyttede
til København
Og som flere af jer ved, har jeg også været formand for LBL/LGBT-København og har siddet med i
landsledelsen. OG kom også i bestyrelsen for HIV-Danmark, meeeen så kom kærligheden og
rykkede mig op med rode. Derfor et år i Frankfurt, hvor jeg arbejdede for Deutsche AIDS-Hilfe og
fik deres rådgiveruddannelse inklusiv umålelig lig med ikke smitsom. De var hurtige på
aftrækkeren, selvom de har 40 afdelingskontorer.
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Via mit job i STOP AIDS har jeg lavet nordisk samarbejde gennem 4½ år og årligt deltaget i
konferencer i England.

Efter jeg kom hjem fra Tyskland, har jeg holdt lidt lav profil. Kørt bus for HIV-Forum et par gange,
deltaget i Copenhagen Pride og været en del af Friday Social Night, som blev smidt på gaden med
2 dages varsel i midten af januar. Vi blev samlet op af Hiv-Danmark og hedder nu: Meet & Greet så er jeg tilbage på banen...
Jeg vil gerne arbejde for;
- alle Hiv-Danmarks mærkesager
- at Hiv-Danmark får mange flere medlemmer
- langt større synlighed i medierne
- stærkt program både for hiv-positive og for frivillige
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