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1. Formål
-

At sikre Kafe Knuds fortsatte vækst og udvikling som møde-/værested og café til gavn for hiv-smittede
og deres pårørende samt andre berørt af hiv og aids
At sikre, at Kafe Knud på optimal måde gavner hiv-miljøet og bedst muligt tilgodeser de forskellige
behov, som målgruppen har
At komme med forslag til Kafe Knuds ledelse, ansatte samt Hiv-Danmarks bestyrelse vedrørende alle
relevante punkter til fremme af Kafe Knud

2. Sammensætning og struktur
-

-

Følgegruppen sammensættes af Kafe Knuds daglige leder, 1-2 repræsentanter for Kafe Knuds frivillige
og 1 repræsentant for Hiv-Danmarks bestyrelse. Disse medlemmer er faste i følgegruppen. De vælger
efter behov 1 repræsentant for Kafe Knuds brugere og 1-2 repræsentanter for hiv-miljøets
interesseorganisationer
Følgegruppen kan inddrage andre deltagere for kortere eller længere tid efter ønske eller behov og
skal være lydhør overfor denne mulighed
Følgegruppen mødes minimum 4 gange årligt
Kafe Knuds daglige leder står for mødeindkaldelse, -referat og udsendelse af dette

3. Kompetence
- Følgegruppen er at betragte som et rådgivende organ og har som sådant ikke bestemmende ret over
Kafe Knuds økonomi eller politik i øvrigt. Disse spørgsmål afgøres som hidtil af Hiv-Danmarks
bestyrelse i samarbejde med Kafe Knuds daglige leder.
4. Opgaver

-

At bidrage konstruktivt til kontinuitet og udvikling af Kafe Knud med respekt for ovenstående
At overholde Hiv-Danmarks frivilligpolitik og herunder at vægte værdien af de frivilliges indsats og
forslag
At bidrage med støtte til den daglige ledelse og de frivillige i Kafe Knud ved at fungere som
sparringspartner og idé bank
At drøfte og komme med løsningsforslag vedrørende:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedring af økonomien
Øgning af antallet af brugere/gæster
Temaaftener, andre arrangementer og koordinerende aktiviteter
Kafe Knuds tilbud
Kafe Knuds ”image”
PR-aktiviteter
Frivillighvervning og –pleje
Priser
Åbningstider
Udlejningsvirksomhed

-
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