
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 5/5-19, kl. 15.30 i Kafé Knud, Skindergade 21, 1159 Kbh.K. 

Til stede: Helge, Frank Martin, Lillian, John, Antoni, Michael (på skype), Paul, Bent 

Afbud: Dan, Poul. 

Ad, 1, præsentationsrunde mv 

Bestyrelsen foretog en præsentationsrunde og  nævnte, hvad de især kunne tænke sig at arbejde med i Hiv-

Danmark. 

Dan (havde skriftligt informeret) nævnte stigmatisering, medicin og langtidsbivirkninger, bivirkninger. 

Michael: mentorordn., medicin, opstart af smågrupper. 

John: rådgivning, sygdom/medicin, mentorordn. 

Helge: kommunikation, mentorordn. 

Antoni: Kafé Knud, omsorg. 

Lillian: støtter aktivt opstart af smågrupper, pårørende. 

Frank Martin: frivillighedsområdet. 

Paul: langtidsoverlevere, medicinråd/fagudvalg, styrke Hiv-Danmarks kærneværdier. 

 

Ad 2, vedtagelse af bestyrelsens forretningsordning. 

Bestyrelsens vedtog forretningsordenen uændret. 

Ad 3, konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Helge 

Næstformand: Michael 

Kasserer: Lillian 

Desuden blev bestyrelsen enige om, at Dan, Helge og John er valgt for 2 år. Frank Martin og Mickael er valgt 

for 1 år. 

Ad 4, fastlæggelse af dato for første ordinære bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen blev enige om, at første møde bliver d. 29/6, kl. 14.30 i Kafé Knud. 

Ad 5, evaluering af årsmøde 2019 

Bestyrelsen roste Henriette som dirigent. Desuden blev det nævnt, at Positivgruppen var et godt sted at 

holde årsmødet og middag, samt at mødet var præget af ordentlighed og god tone. 

Ad 6, ansøgning til CSFA (Centret for social frivilligt arbejde) 

Lillian oplyste, at Centret udbyder gratis rådgivnings- og vejledningsforløb til 8 frivilligorganisationer. 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at Hiv-Danmark ansøger om at komme i betragtning. Helge og Paul skriver 

ansøgningen. Lillian er kontaktperson til Centret, og John, Michael og Helge er tilknyttet projektet i 

egenskab af bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 7, udsendelse af pressemeddelelse 

Helge oplæste sit forslag til pressemeddelelse vedr. bla. den nyvalgte bestyrelse i Hiv-Danmark samt om 

konstitueringen. 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og Helge sørger for udsendelse. 

Ad 8, evt. mødeleder på næste møde 

Lillian tilbød at være mødeleder på mødet d. 29/6.  

Bestyrelsen takkede hinanden for et hyggeligt og konstruktivt møde.  


