Referat af bestyrelsesmøde d. 22/10, kl. 11‐17, Vestergade 18 E, 4. Kbh. K.
Til stede: Helle, Jacob, Søren, Lillian, Paul, Preben, Bent.
Afbud: Martin, Anne.
Mødeleder: Søren
Referent: Bent
Dagsorden:

0. Netværksudvalget og Mentorordningen
1. Endelig godkendelse af referat af møde d. 17/9-16 (tidligere udsendt)
2. Siden sidst ’privat’
3. Siden sidst ’organisation’
4. Økonomi, fundraising
5. Hiv-Danmark Dag 2017, temaer og tidsramme
6. Drøftelse af samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat
7. Orientering om situationen i Aids-Fondet, herunder Aids-Linien
8. Status vedr. strategiplan for 2017 og frem
9. Opfølgning på levekårsundersøgelsen ’Hverdagens udfordringer’ (oplæg v/Paul og Lillian)
10. World Aids Day – 2016, ideer?
11. Drøftelse af Hiv-Forum, herunder fundraisinginitiativer
12. Orientering om frivilligsituationen mv i Kafé Knud
13. Spørgsmål til og fra udvalg og grupper, herunder orientering om arbejdet i Internationalt
Netværk v/Preben
14. Evt.
15. Lukket punkt
Ad 0, Netværksudvalget
I Martins fravær gjorde Jacob rede for status vedr. Netværksudvalget, herunder om ønsket om holde
Kafé Knud åben i dagtimerne f.eks. én gang om ugen man. eller ons. Søren går videre og taler med
Annette om ideen.
Café Lone går fint. Ny forening ’Paletten’ er dannet i Horsens. Foreningen henvender sig især til
LGBT-folk. Jacob er blevet inviteret derover for at holde oplæg om hiv/aids og om Hiv-Danmark.
Mentorordn
Helle orienterede om status vedr. ordningen. Solveig R. bliver inddraget med henblik på at give
ordningen et løft. Ny PR-pjece er blevet trykt. Nye henvisningskort skal fremstilles. Der er pt 13
mentorer. Retningslinjer for rapportering er ved at blive udarbejdet.
Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 17/9.<
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2, siden sidst ’privat’
Refereres ikke.
Ad 3, siden sidst ’organisation’
Helle refererede fra møde i Hiv-Nordic i Helsinki, herunder besøget i Tallin (særskilt referat er
udsendt).
Bestyrelsen besluttede, at fremover bruger Hiv-Danmark ikke længere udtrykket ’hiv-smittet’; men i
steder f.eks. hiv-positiv el. mennesker, der lever med hiv.

Jacob taler med Lars Klitgaard om at producere bedre videospots til youtube og FB.
Gilead afholder hiv/aids-konference i januar. Hiv-Danmarks bestyrelse og Fondets rådgivning er
inviteret.
Hiv-Norge har sendt skriftlig klage til Gilead vedr. indhold af Hiv-Update.
Ad 4, økonomi, fundraising
Bent oplyste, at bugetopfølgning pr. 31/10 vil foreligge meget snart.
Bestyrelsen tog status på fundraisingen til efterretning.
Ad 5, Hiv-Danmark Dag 2017
Forskellige temaer blev drøftet:
- Hiv-aktivisme, Jacob skriver artikel desangående til Vi og Hiv i december.
- Styrkelse af livskvalitet for hiv-positive
- Åbenlys diskrimination a) tandlæger b) sundhedssystemet
Tidsramme: d. 4/2-17, 11-16
Ad 6, samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat
Bent orienterede om samarbejdet og opfordrede bestyrelsen til at være mere opmærksom på vores
begrænsede tidsmæssige ressourcer i sekretariatet. Der bør derfor udpeges et bestyrelsesmedlem
som tovholder, hver gang et nyt projekt skal iværksættes.
Ad 7, situationen i Aids-Fondet
Alle ansatte og frivillige er opsagt på Aids-Linien. Åbningstiden er indskrænket til 4 timer daglig
kun på hverdage.
Gyda, som i 30 år har været rådgiver på Linien, vil gerne fortsætte som personlig rådgiver i HivDanmark på frivillig basis, dog med betalt telefon. Bestyrelsen sendte en stor tak til Gyda og glæder
sig til samarbejdet.
Henrik Lyding også nu fyret rådgiver på Linien forærer sin månedlige gratis annonce i Out & About
til Hiv-Danmark. Stor tak til Henrik.
Søren foreslog, at Hiv-Danmark i samarbejde med Positivgruppen, i januar inviterer Aids-Liniens
frivillige og ansatte til en takkereception i Positivgruppen. Bestyrelsen tilsluttede sig ideen, og Helle
går videre med ideen, ligesom Helle også spørger PGs bestyrelse, om de vil være med til at bede om
et møde med Aids-Fondets bestyrelse for at få en forklaring på de gennemførte strukturændringer i
Fondet.
Ad 8, status vedr. strategiplan for 2017 og frem
Den siddende gruppe (Helle, Lillian og Jacob) går videre med udarbejdelse af den kommende plan.
Ad 9, opfølgning på levekårsundersøgelsen
Punktet blev udsat til mødet d. 10/12. Punktet skal flyttes højt op på dagsorden.
Ad 10, World Aids Day
Preben orienterede om, at Internationalt Netværk forbereder en paneldebat d. 1/10 vedr. den
internationale situation på hiv/aids-området.
Arrangementer på Kafé Knud og Café Lone.

Henriette inviteres til at holde ’talen’ på Kafé Knud.
Ad 11, Hiv-Forum 2017
Martin har indkaldt til møde d. 7/12
Ad 12, orientering om frivilligsituationen i Kafé Knud
Søren går videre med indkaldelse af frivillig- og følgegruppemøder.
Ad 13, spørgsmål til og fra udvalg og grupper
Preben orienterede om arbejdet i Internationalt netværk. Preben udarbejder snarest en rapport til
bestyrelsen om netværkets arbejde.
Henriette og Bent henvender sig til Dansk Handicap Forbund vedr. dispensation i forhold til antal
medlemmer i lighed med situationen i de øvrige nordiske lande, idet det for hiv-organisationen kan
være svært at skaffe medlemmer pga stigmatiseringen.
Opfordring fra Helle om at oprette profiler på coRelate.
Bestyrelsens julefrokost d. 10/12 arrangeres af Helle og Jacob.
Bestyrelsesweekenden i jan. planlægges af Helle og Søren, som også beder Carsten om at tage
hensyn til denne udgift ved udarbejdelse af forslag til budget 2017.
Ad 14, evt,
Intet særligt.
Ad 15, lukket punkt
Refereres ikke.

