
Referat af bestyrelsesmøde d. 23/5, kl. 11.00, Forchhammersvej 18, 1920 Frb. C. 

Til stede: Helge Lillian, Paul, John, Martin, Bent, Carsten (under pkt. 4). 

Afbud: Frank, Antoni. 

Mødeleder: Helge 

Referent: Bent 

Ad 1, endelig godkendelse af referat af møde d. 8/3-20 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad 2, siden sidst ’privat’ 

Udenfor referat. 

Ad 3, siden sidst ’organisation’ 

Helge uddybede sit forslag til vedtægtsændring, så flere har mulighed for at stille op til bestyrelsen. I 

forlængelse heraf besluttedes det, at Helge, Bent og Anders Dahl udarbejder et forslag til revision af 

vedtængerne, så de i højere grad afspejler den aktuelle situation på hiv/aids-området. 

Helge oplyste, at Jens Wilhelmsborg gerne igen vil være frivillig i Hiv-Danmark. Alle tilsluttede sig at byde 

Jens velkommen tilbage. 

GSK vil gerne arrangere udstilling på biblioteker i samarbejde med Hiv-Danmark og Jens 

Peder/Bodymapping.  

Drøftelse af mulighederne for at lave en undersøgelse af holdninger til hiv hos sundhedspersonalet. 

Helge oplyste, at podcasts næsten er færdig. Bent understregede, at betalingen for dem skal finde sted, 

inden udløb af bevillingen 30/6-20. 

Ad 4, økonomi, årsregnskab 2019 

Carsten uddybede det forelagte udkast til årsregnskab og svarede på en række opklarende spørgsmål. 

Flere undrede sig over underskuddet i Kafé Knud især over, at der var indkøbt varer for langt mere, end der 

var solgt for. 

Helge spørger firmaet vedr. medlemssystemet om deres system også kan varetage opgaver vedr. Kafé Knud 

i forbindelse med kasseapparat og kreditkortbetaling. 

Ad 5, nyt medlemssystem 

Bestyrelsen tilsluttede sig det forelagte forslag til nyt medlemssystem, som Helge forhandler færdig med 

firmaet i samråd med Martin. 

Ad 6, årsmøde 2020 

Bestyrelsen drøftede hvor og hvornår årsmøde 2020 skal afholdes. Konklusionen blev, at årsmødet skal 

afholdes i Århus d. 26/9. 

Lillian reserverer lokale i Café Lone og spørger Dan, om han vil lave mad. 

Bent spørger, om Winnie vil være mødeleder, og om Jesper Falkesgaard Højen kan holde oplæg. 

Bent spørger Solveig, om der evt. kunne være kvinder fra Aids-Linjen, som kunne være interesseret i at 

stille op til bestyrelsen i Hiv-Danmark. 

Ad 7, Hiv-Danmark hjemmeside 

Der er behov for at revidere hjemmesiden, da flere artikler er uaktuelle og nogle fejlbehæftede.  

Helge samler udvalgte artikler til gennemlæsning af Paul. 

Martin sender ligeledes forældede artikler til Helge. 

Ad 8, genåbning af Kafé Knud 

Helge kontakter Jeanett med henblik på drøftelse af genåbning af Kafé Knud. 



Ad 9, udgivelse af nyhedsbrev 

Helge skriver nyhedsbrev til udsendelse meget snart vedr. bla årsmøde og åbning af Kafé Knud. 

Ad 10, udvalg og grupper 

Intet nyt. 

Ad 11, evt. 

Lillian efterlyste overdragelsesmateriale til den kommende bestyrelse – især til de nye medlemmer. 

Ad 12, lukket punkt 

Udenfor referat. 

 

 


