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Indgang til Teatersalen

Lørdag den 24. april 2010 
kl. 15.00-17.00 afholder Hiv-
Danmark årsmøde i 
Teatersalen, Kannike ga de 
18, 8000 Århus C.

Før årsmødet afholdes der formøde for 
pårørendemedlemmer for at fordele 
stemmerne inden selve årsmødet.

Hiv-Danmark dækker ikke rejseud-
gifterne for enkeltmedlemmer, pårø-
rendemedlemmer og støttemedlemmer.

Udgifter ved overnatning mellem 
lørdag og søndag dækkes for afgående 
og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter.

Stemmeberettigede

Det er kun medlemmer, der har betalt 
kontingent for 2010, som er stemmebe-
rettigede. Er dit medlemsskab først for-
nyet fra marts måned eller senere, skal 
du medbringe kvittering til årsmødet.

Tilmelding

Af hensyn til planlægning af årsmødet 
bedes alle tilmelde sig senest den 14. 
april 2010. Ring til Kirsten Sattrup, 
T 70 22 58 68 (man.-tors. kl. 10.00-
14.00) eller e-mail k.sattrup@hiv-dan-
mark.dk. - Tilmelding er dog ikke en 
forudsætning for at deltage i årsmødet! 
 Ønsker du at deltage i den efterføl-

Program for årsmøde 2010

Teatersalen, Kannikegade 18, 
over gården, 8000 Århus C.

14.00

15.00
18.00

Formøde for pårørende
(fordeling af stemmer)
Kaff e/te, småkager, frugt samt 
vand
Årsmøde 2010
Middag i Café Lone

gende middag er tilmelding nødvendig 
senest den 14. april 2010 til Kirsten 
Sattrup. Pris for at deltage i middagen 
er 100 kr. uden drikkevarer.

Kandidater

Du kan på de følgende sider se, hvem 
der har indsendt indlæg med ønske om 
at stille op til Hiv-Danmarks bestyrel-
se. Det er dog ikke en forudsætning for 
at stille op til valg.
 Som bestyrelsesmedlem kan du ikke 
benytte dig af Hiv-Danmarks rådgiv-
ningstilbud, men du har mulighed for 
at få dækket udgifter til eventuel anden 
rådgivning.

Årsregnskab og 
 årsberetning

Regnskab for 2009 godkendt af revisor 
kan rekvireres i sekretariatet fra slut-
ningen af marts 2010. Årsberetning 
2009 udsendes sammen med dette ind-
stik i begyndelsen af april 2010.

Forslag til Årsmødet

Forslag, som ønskes behandlet på års-
mødet, skal ifølge vedtægterne være 
foreningen i hænde senest 14 dage før 
årsmødet. Sekretariatet modtager der-
for forslag senest fredag den 9. april 
2010 til behandling ved årsmødet.

Årsmøde 2010 i Århus
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

NB: Der vil i år ikke være et oplæg på årsmø-
det. Formøde for pårørende er derfor frem-
rykket til kl. 14.00.

BLIV MEDLEM AF 
PATIENTFORENINGEN 
HIV-DANMARK!

Uanset om du er hiv-smittet, pårø-
rende eller på anden måde berørt af 
hiv - så kan du gøre en forskel!

Tegn et medlemskab af Hiv-Dan-
mark som enkeltmedlem (hiv-smit-
tet), pårørendemedlem eller støt-
temedlem, og hjælp os derved med 
at arbejde for bedre forhold for hiv-
smittede og pårørende i Danmark.

På forhånd tak for din støtte!

Dagsorden for årsmøde

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Valg af dirigent, referent og stem-
metællere.
Godkendelse af stemme-
berettigede medlemmer.
Bestyrelsens beretning.
Godkendelse af revideret regnskab 
2009.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget til orien-
rering.
Valg af tre hiv-smittede og op til 
to pårørende bestyrelsesmedlem-
mer for perioden 2010-2012.
Valg af op til tre hiv-smittede og 
én pårørende suppleanter.
Valg af registreret/statsautoriseret 
revisor.
Eventuelt
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Der er stadig me-
get at kæmpe for 
i Hiv-Danmark, 
og det vil jeg gerne 
være med til. Der-
for stiller jeg op 
som kandidat til 
bestyrelsen.

Mit navn er 
Henrik Arildsen. 
Jeg har været med-

lem af Hiv-Danmarks bestyrelse siden 
1998, og jeg blev formand for forenin-
gen for over 10 år siden. Det har været 
nogle spændende år, hvor foreningen 
er blevet stor og stærk, men vi står over 
for en række udfordringer de kom-
mende år.

Hiv er på mange måder ved at mi-
ste sin særstatus, og der er et stigende 
pres for at ”normalisere” sygdommen. 
Vi skal ikke fastholde os selv i en rolle 
som syge, men det ville være en åbenlys 
fejl at give efter og kalde hiv en normal 
sygdom. Det er alt for tidligt. 

Den medicinske udvikling har gan-
ske rigtigt gjort, at de fl este af os kan se 
frem til et langt og godt liv, men i Hiv-
Danmark ved vi, at der også er mange, 
som bare kan se frem til et langt liv. 
Men desværre er der rigtig mange, som 
ikke ved at de er hiv-smittede, og det 
må Hiv-Danmark gøre noget ved, jeg 
vil arbejde for at information om test-
ning og de gode behandlingsmulighe-
der bliver tilgængeligt. Så det at være 
hiv-smittet ikke giver tanker om død 
og sygdom, men muligheden for et 
langt og produktivt liv, hvis man bliver 

Kandidater 2010-2012

Mit navn er Helle 
Andersen, jeg er 48 
år og bor i Køben-
havn. 

Jeg blev konsta-
teret hiv-positiv i 
1987, samtidig med 
min daværende 
afrikanske mand.

Jeg har været ak-
tiv i hiv-miljøet i 

mange år, både i Solstrålerne og i Hiv-
Danmark, hvor jeg de seneste 5 år har 
været medlem af bestyrelsen. I øjeblik-
ket har jeg posten som kasserer, og jeg 

er også repræsentant i det nordiske 
samarbejde.

Jeg er glad for den indsigt, det giver 
at sidde i Hiv-Danmarks bestyrelse. 

Det er en stor udfordring, som bidra-
ger til en både hiv-faglig og personlig 
udvikling.

Mit fokus i Hiv-Danmarks bestyrelse 
er at arbejde for en positiv udvikling 
af hiv-positives situation og levevilkår 
i Danmark. Jeg har en særlig interesse 
for kvinders liv med hiv, men er grund-
læggende engageret i at sikre bedre vil-
kår for alle hiv-positive, f.eks. på om-
råder som retssikkerhed, lige og fair 

Helle Andersen

behandling, forbedrede behandlings-
muligheder og større viden, forståelse 
og accept i samfundet generelt.

Hiv-Danmark er talerør for alle lan-
dets hiv-positive. Jeg mener, at forenin-
gens vigtigste opgaver er rådgivning og 
oplysning samt det politiske arbejde, 
hvor målet er at øge samvær, forståelse 
og livskvalitet for såvel hiv-positive som 
pårørende.

Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte 
med at udvikle i den kommende perio-
de som medlem af bestyrelsen for Hiv-
Danmark og jeg genopstiller derfor på 
det kommende årsmøde.

LIDT OM VALGET:
I Hiv-Danmark vælges be-
styrelsesmedlemmer for to 
år ad gangen. I Århus væl-
ges således tre ud af de fem 
siddende bestyrelsesmed-
lemmer og op til to pårøren-
demedlemmer. Suppleanter 
sidder for et år ad gangen.
 Enkeltmedlemmer og på-
rørendemedlemmer er valg-
bare. Efter valget konsti-
tueres betyrelsen, hvor en 
hiv-smittet vælges som for-
mand/kvinde. 

testet i tide.
Mange hiv-smittede er alene med 

sygdommen. Tør ikke en gang fortælle 
den nærmeste familie om det, der bety-
der allermest. Hiv-smittede bliver sta-
dig fyret eller udsat for chikane på ar-
bejdsmarkedet. Selv i det sociale system 
og i andre dele af sundhedssystemet, 
bliver man behandlet ringere.

Vores rådgivning kender kun proble-
merne alt for godt, og desværre ser vi 
kommunerne løbe fra deres forpligtel-
ser. En stor gruppe hiv-smittede klarer 
sig rigtig godt, men lige så mange har 
det svært. Derfor er det nu meget vig-
tigt, at vi holder tungen lige i munden 
og ikke begynder at bides ved truget, 
om de få penge der er. Men vedholdent 
igennem argumentation og dokumen-
tation at fastholde vores tilskud og ikke 
mindst forøge dem.

Normaliseringen handler også om 
penge. Det bliver stadigt svære at skaff e 
penge til landsseminarer, kurser for hiv-
smittede og til at drive værestederne og 
foreningen. Bevillingen fra Sundheds-
styrelsen bliver udhulet år for år, og 
mange sponsorer har svært ved at for-
stå, at der et stort behov for undervis-
ning og sociale aktiviteter. 

Jeg håber, I vil stemme på mig, så jeg 
har mulighed for at kæmpe for vores 
forening, og ikke mindst for de mange, 
som har behov for foreningen. Jeg vil 
også gerne have en chance for at gøre 
noget ved de mange andre forhindrin-
ger vi støder på: straff elovgivning, ind-
rejserestriktioner og andre former for 
forskelsbehandling.

Henrik Arildsen
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PROGRAM:

Udvikling af Vestdanmark – IKKE 
afvikling! 
Den økonomiske situation er svær, og 
det er gået hårdt ud over Hiv-Danmark 
med store besparelser. Det går ud over 
alle, men jeg er bekymret for, at Århus-
kontorets situation er så forringet, at vi 
ved næste besparelse ' erner mulighe-
den for at undgå en afvikling af Århus 
og Vestdanmark. Jeg vil bl.a. bidrage 
til, at der etableres tæt dialog imellem 
relevante organisationer i Vestdanmark 
for at opnå oprustning, f.eks. ved an-
søgninger om projektmidler sammen 
med andre organisationer. Samarbej-
de er i det hele taget vejen frem for at 
styrke Hiv-Danmark og hiv-branchens 
muligheder generelt, hvorfor relationer-
ne til andre organisationer er vigtigt for 
mig i bestyrelsesarbejdet.

Nye tilbud, der bygger på det, vi al-
lerede gør så godt! 
De unge hiv-positive er en gruppe, jeg 
mener, vi skal være opmærksomme på 
at skabe fl ere tilbud til. Her er det bl.a. 
oplagt at involvere medarbejderne og 
ikke mindst involvere bl.a. Ungegrup-
pen på Skejby og egne unge-medlem-
mer, f.eks. udvikle nye psykosociale 

tilbud samt opsøgende aktiviteter, der 
afstigmatiserer hiv over for andre unge. 
Derudover skal vi kigge på det, vi al-
lerede ved fra Levekårsundersøgelsen, 
hvor vi kan se en række behov hos hiv-
positive, som Hiv-Danmark sammen 
med andre kan tage fat på, f.eks. vedr. 
sexlivet. Endelig skal vi fortsætte arbej-
det for at genetablere gode tilbud, f.eks. 
Testambassadørerne. Det psykosociale 
arbejde er også en forebyggelsesopgave 
i min optik.

Bedre rammer for livet som hiv-
 positiv er også en bestyrelses-
opgave!
Som forening har vi en opgave med 
at forbedre rammerne for de hiv-posi-
tive, og her ønsker jeg, at vi skruer op 
for det politiske arbejde. En bestyrelse 
– som politikere – har et stort medan-
svar for at skubbe til de politiske be-
grænsninger for at hiv-positive i Dan-
mark, især i straff elovens henseende. 
Som medlem af bestyrelsen vil jeg gå 
ind i det vigtige lobbyarbejde på vegne 
af medlemmerne af Hiv-Danmark.

Læs hele mit indlæg på 
www.123hjemmeside.dk/kandidat 
På gensyn i Århus!

Klaus Legau (ill.) stiller op som kandi-
dat til pårørendepost i Hiv-Danmarks 
bestyrelse. Han er 45 år, og kender til 
livet med hiv fra tætte venner, som han 
har været en støtte for gennem årene. 
Klaus har erfaring med bestyrelsesar-
bejde, bl.a. fra egne bestyrelsesposter 
og har arbejdet med ledelse inden for 
sygehus- og socialområdet i stat, amt 
og forebyggelsessektoren. Til daglig er 
Klaus sekretariatschef i STOP AIDS.

Udvikling, nye tilbud og bedre rammer for hiv-positive

BESTYRELSEN
Enkeltmedlemmer og pårørende-
medlemmer af Hiv-Danmark er 
valgbare til Hiv-Danmarks bestyrel-
se. Medbring din kvittering på med-
lemsskab, hvis du ikke er sikker på, 
at vi har noteret dit medlemskab.
 Det er ikke en forudsætning for 
valg, at man får bragt sin motiva-
tion til sit kandidatur i VI&HIV eller 
på Hiv-Danmarks hjemmeside.
 Det er heller ikke en forudsæt-
ning for valgbarhed, at man på for-
hånd har tilmeldt sig til årsmødet, 
men det hjælper på det praktiske 
ved planlægningen af årsmødet. 

Mit navn er Claus, 
jeg er 41 år og gift. 
Jeg har en datter 
på to år og to store 
bonussønner på 17 
og 19 år.

Jeg arbejder til 
dagligt som pæ-
dagog på en spe-
cialskole for elever 

med autisme og ADHD og ser mang-
foldighed blandt eleverne og personalet 
som en styrke i et udfordrende arbejde.

Begrundelse for opstilling til bestyrel-
sen:

Jeg har været hiv-smittet siden 1994. 
I mange år har jeg levet en anonym 
tilværelse i forhold til min hiv-status, 
men sidste år skrev og udgav jeg bio-
grafi en ”Et liv med hiv” om mine fem-
ten år med hiv tæt inde på kroppen.

Gennem mit bogprojekt, uddannel-

sen til Testambassadør og deltagelse i 
bodymapping har jeg fået øjnene op 
for, hvad jeg kan og har lyst til at bru-
ge min hiv-historie til - bl.a. at enga-
gere mig i Hiv-Danmarks bestyrelses-
arbejde.

Jeg kunne f.eks. godt tænke mig at 
være med til at udvide antallet af aktive 
hiv-smittede i Hiv-Danmark og gøre 
op med nogle af de ofte fortalte nega-
tive historier om stigma og i stedet få 
fl ere af de positive oplevelser frem i da-
gens lys.

Jeg kan fuldt tilslutte mig Hiv-Dan-
marks værdigrundlag, og jeg ser frem 
til at udføre et udfordrende bestyrelses-
arbejde med bl.a. at modarbejde diskri-
mination af hiv-smittede og fi nde på 
nye initiativer for smittede, pårørende 
og efterladte.

Kærlig hilsen Claus Christensen

Claus Christensen
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§ 4.4.1
1. Valg af dirigent(er), referent(er) og 

stemmetællere
2. Godkendelse af stemmeberettigede 

medlemmer
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget til orientering
8. Valg af 5 hiv-smittede og op til 2 

pårørende bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af op til 3 hiv-smittede og 1 

pårørende bestyrelsessuppleanter
10. Valg af registreret/statsautoriseret 

revisor
11. Eventuelt

Ændres til:
§ 4.4.1
1. Valg af dirigent(er), referent(er) og 

stemmetællere
2. Godkendelse af stemmeberettigede 

medlemmer
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget til orientering
8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af registreret/statsautoriseret 

revisor
11. Eventuelt

§ 4.7
Bestyrelsen vælges af årsmødet og skal 
søges sammensat af så forskellige med-
lemsgrupper som muligt, med så stor 
geografi sk spredning som muligt. Be-
styrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 
gangen, idet halvdelen vælges i lige år 
og halvdelen i ulige år. Suppleantvalg 
er 1-årige.

Ændres til:
§ 4.7
Bestyrelsen vælges af årsmødet og skal 
søges sammensat af så forskellige med-
lemsgrupper som muligt, med så stor 
geografi sk spredning som muligt. Dog 
skal minimum 5 af bestyrelsens med-
lemmer være hiv-smittede.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 
år ad gangen, idet halvdelen vælges i 
lige år og halvdelen i ulige år. Supple-
antvalg er 1-årige.

§ 4.8.3
Medlemmer af kategori C har 1 stem-
me pr. 10 påbegyndte medlemmer, dog 
max. 10 stemmer.
Hiv-Danmark opgør medlemsantal-
let i denne kategori. Disse medlemmer 
stemmer ved de stemmeberettigede, 
som de ved almindeligt stemmefl ertal 
vælger på et møde, som fi nder sted 1 
time før årsmødet.

Ændres til:
§ 4.8.3
Medlemmer af kategori B (Pårørende) 
har 1 stemme hver.

§ 6.1
Bestyrelsen består af 5 hiv-smittede 
samt op til 2 pårørende.

Ændres til:
§ 6.1
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmed-
lemmer, dog minimum 5 hiv-smittede 
bestyrelsesmedlemmer

§ 6.4
På første møde efter årsmødet konsti-
tuerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformænd og kasserer.

Tilføjes:
§ 6.4.1
Formanden skal være hiv-smittet.

Med venlig hilsen
Henrik Arildsen, Per-Henrik Dühr, 
Helle Andersen, Sarah Achieng, Stig 
Berdiin Larsen og Niels Pedersen

Forslag til vedtægtsændringer

På Hiv-Forum kan alle hiv-smittede 
over 18 år deltage. Medlemskab af 
Hiv-Danmark er ikke en betingelse for 
deltagelse.

Under hele Hiv-Forummet kan du 
henvende dig til værterne, hvis du har 
spørgsmål til arrangementet eller har 
brug for én at tale med.

Deltagerbetaling
Det koster 400 kr. pr. person at del-
tage. Beløbet dækker kost, logi, senge-
linned og håndklæder. Transport og 
drikkevarer er ikke inkluderet. Handi-
kappede kan få deres hjælper gratis 
med.

Tilmelding
I vores folder om Hiv-Forum fi nder du 
en tilmeldingsblanket. Indbetal beløbet 
og send den udfyldte tilmelding til Hiv-
Danmark, Sekretariatet, Skindergade 

44, 2. sal, 1159 København K senest 
den 28. april 2010. Tildeling af pladser 
sker i den rækkefølge, vi modtager til-
meldingerne. Din tilmelding bliver først 
registreret, når vi har modtaget både 
indbetaling og tilmelding. Mærk tydeligt 
indbetaling med TRÆF og dit navn.

Svar på tilmelding
Bekræftelse af plads eller evt. besked 
om plads på venteliste udsendes så 
snart, vi har modtaget dit ønske om til-
melding, dog senest den 1. maj.

Vil du vide mere om Hiv-Forum?
Rekvirér vores folder Hiv-Forum fra se-
kretariatet. Er du i tvivl, om Hiv-Forum 
er noget for dig, eller ønsker du fl ere 
oplysninger om Hiv-Forum, er du vel-
kommen til at kontakte Kristian Gan-
drup på tlf. 33 32 58 60 – hverdage 
undtagen onsdage fra kl. 10.00-14.00.

Hiv-Forum i Tune 8.-9.maj 2010
Kom og vær med med til Hiv-Fo-
rum i Tune på Sjælland, hvor 50 hiv-
smittede samles til workshops, op-
læg, aktiviteter og socialt samvær 
med ligestillede i trygge og dejlige 
omgivelser.

Mød nye og gamle venner. Det er her 
vi lærer af hinanden uanset smittemå-
de, køn, seksualitet og nationalitet.
Du kan selv bidrage med ideer til akti-
viteter eller debat, Skriv din idé under 
træfpunkt på tilmeldingssedlen, som 
du fi nder i vores folder om Hiv-Forum. 
Vi sætter dit forslag op på opslagstav-
len på kursusstedet, og værterne vil 
fi nde et lokale til dig.

På Hiv-Forum vil det første ple-
num være ”Hiv-lægens bord”. Har du 
spørgsmål til hiv eller behandling, så 
skriv spørgsmålet på tilmeldingssed-
len.


