Referat af årsmøde 2019 i Hiv-Danmark afholdt i Positivgruppen d. 27/4, Tesdorfsvej 23, 2000 Frb.
Ad 1, valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Helle Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Henriette som dirigent og Bent
som referent. De blev begge valgt. Efterfølgende konstaterede Henriette, at årsmødet var indkaldt efter
bestemmelserne i foreningens vedtægter.
Også tre stemmetællere blev valgt: Frank, Martin og Anne.
Ad 2, godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
Jacob oplyste, at der var uddelt stemmesedler til 30 enkeltmedlemmer samt 2 pårørende medlemmer,
hvilket blev godkendt.
Ad 2 A, årsmødets behandling af bestyrelsens udelukkelse af 3 medlemmer
Henriette oplyste, at behandlingen ville blive behandlet enkeltvis og gav herefter ordet til Helle og Jacob
(formand og næstformand), som redegjorde for baggrunden for bestyrelsens beslutning om udelukkelse af
de 3 medlemmer i løbet af bestyrelsesåret.
Et af de tre udelukkede medlemmer – Michael Rass – havde anmodet om, at få sin udelukkelse behandlet
af årsmødet, sådan som foreningens vedtægter giver mulighed for. Michael var til stede og redegjorde om
baggrunden for sin handlemåde og udtalelser og mente ikke, at han som kasserer havde handlet illoyalt.
Han mente endvidere, at der bla. regnskabsmæssigt var problemer i forbindelse med indtægter/udgifter i
forhold til Hiv-Danmark aftenerne. I forlængelse heraf havde han sammen med de øvrige to udelukkede
indgivet politianmeldelse af Jens W., Helle og Bent.
Herefter drøftede årsmødets deltagere udelukkelsen af Michael. Nogle var for nogle imod opretholdelsen
af udelukkelsen af Michael R., hvorefter årsmødet foretog en skriftlig afstemning herom:
18 deltagere støttede bestyrelsens beslutning
11 deltagere stemte imod bestyrelsens beslutning
2 deltagere stemte blankt.
Konklusion: Udelukkelsen af Michael R. bliver opretholdt.
Herefter blev udelukkelsen af Tommy behandlet. Jacob redegjorde for baggrunden for bestyrelsens
beslutning om udelukkelse af Tommy.
Tommy kunne ikke selv være til stede, men havde udformet et skriftligt indlæg, som blev læst op af Helge.
Efter at årsmødet havde drøftet udelukkelsen af Tommy, blev der foretaget skriftlig afstemning, som viste,
at 29 deltagere støttede bestyrelsens beslutning om udelukkelse af Tommy, samt
at 3 deltagere stemte imod udelukkelsen.
Konklusion: Udelukkelsen af Tommy bliver opretholdt.
Ad 3, bestyrelsens beretning
Helle aflagde uddybende beretning i forlængelse af den skriftlige beretning og svarede på en række
spørgsmål.
Flere problematiserede det dårlige forhold til Aids-Fondet. Andre opfordrede til at sætte mere fokus på
værestedsfunktionen i forhold til flere aktiviteter og behov for yderlige frivillige.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 4, godkendelse af revideret regnskab
Carsten F. forelagde regnskab for 2018 og svarede på opklarende spørgsmål.
Frank udtrykte forståelse for det nedsatte aktivitetsniveau i lyset af de interne problemer i efteråret.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 5, fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen indstillede, at kontingenterne fortsætter uændrede: 200 kr årligt for medlemmer af HivDanmark, 300 kr for fællesmedlemsskab med Positivgruppen (kun for mandlige medlemmer).
Ad 6, indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7, budget til orientering
Lillian fremlagde budget for 2019 til orientering. Budgettet overdrages til den nye bestyrelse til inspiration
og videreformidling.
Ad 8, valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der skulle vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer. Følgende medlemmer stillede op og blev valgt:
John P., Michael E., Frank Martin, Dan, Helge.
Der skulle vælges 1 pårørende medlem. Lillian stillede op og blev valgt.
Ad 9, valg af bestyrelsessuppleanter
Der skulle vælges op til 3 suppleanter. Følgende 3 stillede op og blev valgt:
Paul, Poul L., Martin K.
Ad 10, valg af revisor
Dansk Revision Hillerød blev genvalgt.
Ad 11, eventuelt
Efter mange år som formand for Hiv-Danmark havde Helle besluttet at trække sig tilbage. Der lød fra mange
sider stor tak til Helle for hendes kæmpe indsats gennem mange år.
Også næstformand Jacob fik rosende ord og vin for sin indsats. Eftersom Jacob bor i Norge, kunne han ikke
fortsætte i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og fik også vin for sin indsats.
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