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BESTYRELSESMØDE, REFERAT
DEN 9. AUGUST 2015
POSITIVGRUPPENS VILLA.

TIL STEDE: Helle, Jacob, Frank, Anne, Lillian, Søren (mødeleder), Sarah og, Bent (referent).
AFBUD: Preben
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat af møde den 14. juli 2015
2. Siden sidst ’privat’
3. Siden sidst ’organisation’
4. Økonomi
5. Indstillingen fra bestyrelsesdagen g.d. til beslutning
6. Status vedr. 25-års jubilæum i 2016 v/arbejdsgruppen
7. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper
8. Evt., herunder udpegning af mødeleder og referent til næste møde den 19. september 2015
9. Lukket punkt
Ad 1, godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2, siden sidst ’privat’
Refereres ikke.
Ad 3, siden sidst ’organisation’
Bent orienterede om:
- IAS-konferencen i Vancouver
- Opfølgning på ’Folkemødet’ på Bornholm
- Septembernummeret af VI&HIV , som bliver et udvidet nummer
- Kafe Knud v/Annette deltager i Gay Pride både i paraden og på pladsen, hvor Kafe Knud sælger mad
På forslag fra Helle blev Søren suppleret ind i bestyrelsen.
Ad 4, økonomi
På grund af ferie forelå der ikke nogen budgetopfølgning på dette møde. På mødet d. 19. september 2015
vil der foreligge et halvårsregnskab.
Anne blev udpeget som kontaktperson til smågrupperne. Midtjysk gruppe har ikke søgt støtte fra
’smågruppe-midlerne’; men kan godt søge støtte nu til den resterende del af året.
Bestyrelsen konstituerede Søren som kasserer.
Ad 5, indstillinger fra bestyrelsesdagen g.d.
Indstillinger til beslutning fra bestyrelsesdagen:
Orienteringsaftener er en super vigtig og central aktivitet som skal fortsætte.
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Hiv Forum afvikles ikke i 2016 på grund af prioritering af ressourcer, istedet har vi fokus på 25-års jubilæet.
Foreløbigt undersøges muligheder for at gennemføre en national hiv konference i samarbejde med miljøet
og Sundhedsstyrelsen. Gerne i Rigshospitalets ambulatorium og fest i Positivgruppen med telt i haven.

Arbejde for at udbygge samarbejdet med AIDS-Fondet, Positivgruppen og Crossover i forhold til faglige og
sociale aktiviteter. Forretningsudvalget er ansvarlig for iværksættelse.
Mentorordning: Det indstilles at Bent får ansvar for ansøgning og budget. Helle bliver kontaktperson.
Kurser: Forslag om at Søren arrangerer et kursus i cafe Lone om dating og sex, hvor Lotte Kehlet evt.
deltager. Eller laver oplæg om skyld og skam som på sidste Hiv-Forum. Jacob vil gerne lave kursus om kriger
offer roller i Kafe Knud. Helle og Morten laver kursus om at få hiv på sit CV.
Kafe Knud: Bestyrelsen vil gerne have opgørelse af timeforbrug i kafeen. Høre om muligheder for udvidelse
af aktiviteter, f.eks. kaffe og kage åbent eftermiddag, madklub, kursusdage, ny lejer, vandskadeopfølgning.
Anne indtræder i følgegruppen som repræsentant for bestyrelsen.
Cafe Lone: Høre om hjælp ved kurser, årsmøde, kok, frivillige mv. Bestyrelsens kontaktperson er Lillian.
Fælles julefrokost for ansatte og frivillige lørdag den 12. december 2015.
Jacob afklarer situationen i Odense, herunder muligheden for at reetablere et værested.
Hiv-Danmark Dagen i 2016 afholdes lørdag den 6. februar 2016, og forberedelsesgruppen består af: Jacob,
Helle og Morten. I forlængelse heraf flyttes bestyrelsesmødet til søndag den 7. februar 2016.
Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt samtlige indstillinger.
Ad 6, status vedr. 25-års jubilæum i 2016
Helle redegjorde for bl.a. møde med AIDS-Fondet om afholdelse af den 4. nationale hiv/aids-konference i
efteråret 2016. Udvalget arbejder videre, og Jacob planlægger markering af jubilæet på Facebook.
Ad 7, spørgsmål til og fra udvalg og grupper
Morten/Jacob styrker koordinationen i forhold til hjemmeside og facebook. Jacob undersøger
mulighederne om også at inddrage twitter. Jacob undersøger mulighederne for flere annoncer på FB. I den
forbindelse foreslog Helle en lækker annonce med flg. tekst: ’Jeg er hiv-smittet, men jeg smitter ikke mere’
(citat Asger Aamund).
Netværksudvalget sættes på som punkt på mødet i september, da bestyrelsen skal finde en afløser for Lars.
Ad 8, evt.
Mødet den 19. september 2015:
Mødeleder: Helle
Referent: Morten
Projekt: Patientrettighedsudvalget
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