Indkaldelse til årsmøde i Hiv-Danmark
Hiv-Danmark afholder årsmøde
lørdag den 22. april 2006, kl.
13.00-18.00 i Hiv-Danmark
Vest, Kannikegade 18, 8000
Århus C.

Husk at der er formøde for enkeltmedlemmer kl. 11.30-12.00 samme
sted, hvor de stemmeberettigede
enkeltmedlemmer og pårørende skal
udpeges.

Tilmelding
Alle, der ønsker at deltage i årsmødet og evt. også i årsmødemiddagen
lørdag aften (med egenbetaling på
75 kr.), skal af hensyn til planlægningen tilmelde sig senest mandag den
10. april. Det kan ske på tlf.: 70 22
58 68 til Kirsten Sattrup eller på email til k.sattrup@hiv-danmark.dk.

Dagsorden for årsmødet
1. Valg af dirigent, referent og
stemmetællere
2. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab 2005
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag

8. Valg af tre hiv-smittede og op til
to pårørende bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsesperioden
2006-2008
9. Valg af op til tre hivs-mittede og
en pårørende bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
11. Eventuelt

7. Fremlæggelse af budget til orientering

Program for årsmødet
11.30-12.00 Formøde for enkeltmedlemmer og pårørende
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Depression og hiv?
Hvad er en depression,
og hvordan tackles den?
Ved Dorthe Gram, tidl.
psykolog på Skejby
Sygehus
Pause
14.30-18.00 Årsmøde 2006
18.00-21.00 Årsmødemiddag,
tilmelding inden 10. april

Se kandidater til Hiv-Danmarks
bestyrelse for perioden 20062008 på næste side!

Bestyrelseskandidater 2006-2008
08
Henrik Arildsen
Så er tiden her igen, og jeg vil stille
op til en ny periode som bestyrelsesmedlem af Hiv-Danmark.
Jeg har de seneste otte år været
bestyrelsesformand for Hiv-Danmark, hvor jeg har arbejdet med
mange forskellige emner.
Det vigtigste for mig er at tilgodese alle hiv-smittede uanset smittemåde. Det gør Hiv-Danmark med
tilbud, der sætter fokus på hiv, og
fokus på det som hiv gør ved os som
mennesker. Nærvær og omsorg er
nødvendig i vores rådgivninger og
sociale tiltag. Gode værktøjer og
fakta skal til, når vi skal styrke vores
informationsarbejde og patientuddannelse. Og Hiv-Danmarks holdninger og rolle skal stå klart og tydeligt
for enhver. Vores rolle som vagthund
i Danmark og verden er vigtig, og vi

skal altid gå i god og saglig dialog
med dem, der ønsker og krydse klinger med os.
I den kommende periode vil jeg
gerne arbejde med at sikre HivDanmarks position som talerør for
alle hiv-smittede og pårørende i
Danmark. Det er vigtigt for mig at
fastholde en klar profil – også når vi
i løbet af året flytter sammen med
andre hiv-/aids-organisationer i et
fælles hus i København. Selvfølgelig
skal vi samarbejde på områder, hvor
det er rationelt, men vi skal ikke gå
på kompromis med vores identitet
som patientorganisation for hiv-smittede og pårørende.
Jeg håber også, at vi i den kommende periode kan realisere en
community-side på Internettet med
de øvrige nordiske hiv-organisatio-

ner, så hiv-smittede og pårørende
kan få kontakt med andre i samme
situation på tværs af de nordiske
landegrænser.
Jeg vil også gerne være med, når
resultaterne fra Levekårsundersøgelsen kommer, og der skal udstikkes
nye mål og strategier. Undersøgelsen
bliver et vigtigt værktøj for Hiv-Danmark og foreningens tiltag i mange
år fremover.
Det, og meget mere, vil jeg gerne
være med til at præge, så jeg håber
på din stemme den 22. april.

René Laursen
I forbindelse med det forestående
årsmøde i Århus, hvor jeg håber at
blive genvalgt, vil jeg hermed give
en kort præsentation af mig selv.
Jeg er en mand på 38 år, som nu
har været medlem af Hiv-Danmarks
bestyrelse i to år, hvor jeg det sidste
år har varetaget posten som kasserer.
I min første bestyrelsesperiode
har jeg brugt meget tid på at lytte
og lære, hvordan en patientorganisation fungerer. Det sidste år som kasserer har jeg arbejdet på at få større
indsigt i foreningens økonomi.

Kendetegnet for min person og min
indsat har været en stor respekt
og ydmyghed over for foreningens
medlemmer og medarbejdernes
holdninger både om politikker og
prioriteringer inden for økonomien.
Sagt på en anden måde er jeg
ikke en person med store armbevægelser, men jeg tror på, at jeg med
mit rolige sind og tålmodighed vil
kunne være medvirkende til en rolig
og positiv udvikling af foreningen på
trods af de mange udefra kommende
påvirkninger som f.eks. niveauet af
offentlige tilskud.

Pia
Jeg hedder Pia, Jeg er 36 år og mor
til en datter på 15 år. Jeg kommer
fra Sjælland, men bor nu i Århus
med min datter. Jeg er oprindelig
uddannet maler, men er i gang med
en ny uddannelse som afspændingspædagog.
Hvorfor jeg vil tage udfordringen
op i Hiv-Danmark?
Jeg tænker, at det er et stort stykke
arbejde, der bliver gjort, og at der
stadig er meget brug for en patientforening. Mit ønske er at løse forskellige opgaver med skæve tanker.

Niels Pedersen
Jeg har siddet i bestyrelsen i syv
år og genopstiller. Det er en spændende tid, vi går i møde. Etableringen af et fælles hus i Århus og i
København åbner for nye muligheder. Det er dejligt at se, at Café Lone
i Kannikegade i Århus er velbesøgt.

Jeg vil gerne i den næste bestyrelsesperiode ligge kræfter i ’Hiv til
Hiv’, og sørge for at skabe bedre
fysiske rammer for arbejdet i de nye
huse samt muliggøre, at det bliver
nemmere for andre hiv-smittede at
deltage i ’Hiv til Hiv’.

