Referat af bestyrelsesmøde d. 17/6-12, kl. 11.00, Vestergade 18 E, København K.
Til stede: Helle, Jacob, Carsten, Sarah, Nicolai, Lars, Bent.
Mødeleder: Helle
Referent: Bent
Dagsorden:
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 28/4
2. Siden sidst ’privat’
3. Siden sidst ’organisation’
4. Nedsættelse af udvalg og grupper
5. Økonomi – budgetopfølgning og fundraising
6. Drøftelse af den nye behandlingsvejledning
7. Status vedr. sammenflytning i Kbh. og Århus
8. Positiv dialog – fortsat
9. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
10. Evt.
11. Lukket punkt
Ad 1, godkendelse af referat af møde d. 28/4
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2, siden sidst ’privat’
Refereres ikke.
Ad 3, siden sidst ’organisation’
Bent orienterede om følgende:
- flytning i Århus. Jacob roste de nye lokaler, herunder også Café Lone, som også kan bruges af
andre.
- Café Trivsel i Odense – har fået sit kommunale tilskud tilbage. Jacob kontakter Sex og Sundheds
bestyrelse med henblik på at drøfte evt. lobbyvirksomhed i forhold til de kommunale politikere.
- ’Research for Future’ – arr. på Skejby d. 21/6
- Kafé Knud i juni og Juli
- Helle orienterede om HivEurope-mødet i Berlin
- bestyrelsen justerede den foreslåede mødeplan frem til årsmødet 2013 (mødeplanen er
vedhæftet dette referat som bilag)
- Priden i Århus. Jacob orienterede om den vellykkede Pride i Århus, hvor Hiv-Danmark var
særdeles synlig
Ad 4, nedsættelse af udvalg og grupper
Helle gennemgik den udsendte oversigt og de 3 udvalgssøjler. Hele bestyrelsen tænker frem til
bestyrelsesdagen d. 26/8 over, hvor de hver især kunne tænke sig at indgå, så bestyrelsen i løbet
af denne dag kan pusle deltagerne på plads på de enkelte aktiviteter.

Ad 5, økonomi – budgetopfølgning og fundraising
Bent og Carsten (kasserer) gennemgik den udsendte budgetopfølgning og svarede på opklarende
spørgsmål.
Bestyrelsen tog den hidtidige fundraising til efterretning.
Bestyrelsen fulgte Carsten Fohlmanns indstilling om at skifte bank fra Nykredit til Arbejdernes
Landsbank.
Ad 6, drøftelse af den nye behandlingsvejledning
Bent omdelte kopi af Anders Dahls artikel desangående i seneste nr. af ’Vi & Hiv’.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de foretagne ændringer af behandlingsvejledningen.
Der er imidlertid behov for, at både vi informerer om ændringerne i ’Vi & Hiv’ og
lægerne/sygeplejerskerne gør det samme på afdelingerne.
Ad 7, status vedr. sammenflytning i Århus og i Kbh.
Bent og Jacob orienterede om status vedr. flytning i Århus og Kbh. Husrådet i Århus er nedlagt,
mens flytningen pågår. Når indflytningsreceptionen (d. 31/8) er overstået træffes beslutning om,
hvordan Café Lone skal ledes fremover. Helle foreslog at oprette en følgegruppe til Café Lone.
Ad 8, Positiv Dialog – fortsat
Helle redegjorde om baggrunden for afholdelse af række af Positiv Dialog-møder og om
samarbejdet med kommunikationsfirmaet ’Effektor’ og med Gilead og BMS.
Helle informerede om en evt. opfølgende undersøgelse af Levekårsundersøgelsen. Hiv-Danmark
afventer afgørelse fra Effektor m.fl. om gennemførelse af undersøgelsen.
Jacob og Henrik Arildsen undersøger på konferencen i Washington om andre
patientorganisationers erfaringer vedr. patientpanel, som Hiv-Danmark har planer om at oprette.
Ad 9, spørgsmål til og fra udvalg og grupper
Bent orienterede om, at straffelovens § 252 stadig er suspenderet, indtil justitsministeren har
truffet beslutning om, hvad der skal ske med paragraffen fremover.
Carsten orienterede om det netop afholdte møde i følgegruppen til rådgivning øst.
Helle oplyste, at der er godt gang i tilmeldingerne til Hiv-Forum, og at det endelige program nu er
på plads.
Hiv & Your Body har afholdt uddannelsesdag i Stockholm i maj.
WAD-aktiviteter 2012 drøftes på bestyrelsesmødet d. 25/8. Helle undersøger mulighederne i øst,
Jacob i vest.
Søren er trådt tilbage som formand for Positivgruppen. Helge er konstitueret som formand.
Ad 10, evt.
Carsten orienterede om et kommende projekt ’Hiv & Kost’, som afholdes i Positivgruppen med
start o. 1. sep.
Afstemningen vedr. valg af Aids-Fondets kommende bestyrelse er nu i gang og fortsætter frem til

d. 24/6.
Helle opfordrede til større opmærksomhed vedr. medlemshvervning til Hiv-Danmark.
Ad 11, lukket punkt
Refereres ikke.

