
Bestyrelsesmøde torsdag d. 4. Maj 2017 (17:30-20:00) 

Deltagere: Natascha Linn Felix, Pernille Boye Koch, Anne Brandt 
Christensen, Knut Gotfredsen, Marina Buch Kristensen  

Afbud: Christian Ougaard, Asbjørn Jacobsen   

Referent: Marina Buch Kristensen 

Sted: Nørregade 15, 1165 København K 

Bestyrelsesseminar d. 24 Maj  

   -  Formandsskabets plan 

med dagen  

   -  Andre 

bestyrelsesmedlemmers ideer 

og input til forberedelsen  

 -  Tid & Sted 

Indhold: Strategi, hvem vil gerne 

fokusere på hvad, arbejdsplan for året 

Arbejdsdeling i bestyrelsen   

Tid og sted: Kl 13-18 inkl frokost  

Sted- TBC  

Økonomi  Budget lille overskud, faktiske tal for 

første 4 måneder. Ikke periodiseret. 

Kontingenter skal kradses ind for 

19.000 kr. Nat skriver udkast til mail 

sammen med Asbjørn. 

Foredragslisten er et booking 

hjemmeside, hvor man kan skrive sig 

op på en liste sammen med andre 

foredragsholdere med det formål 

booket som foredragsholder til 

arrangementer. Det koster for 1200 

kr at skrive sig på listen. Bestyrelsen 

overvejer dette som en mulighed for 



at tjene penge til TI.  

Kommunikation i bestyrelsen – 

WhatsApp, mail og andet  

Alle skal skrive et opslag til Asbjørn 

efter man har været i medierne.  

Medieopsamling på hvert 

bestyrelsesmøde 

Whatsapp- De sidste 

bestyrelsesmedlemmer opfordres til 

at komme på, så vi kan kommunikere 

på dette medie.  

Bestyrelsen opfordrer til at alle 

medlemmer er tilgængelige inklusive 

kommer til møderne. Man skal 

regelmæssigt være til stede på 

møderne hvis man er med i 

bestyrelsen.  

Man opfordres til at CC på mailen 

hele bestyrelsen hvis man sender 

væsentlige mail ud (f.eks. 

høringssvar osv).    

Nyt fra sekretariatet:  

 Status på TI-DKs tilstedeværelse på 

sociale medier   

   

 

3-4 ansøgninger er indløbet til 

studenterstillingen. Start 1 juni eller 

snarest derefter.  

Vi har postet en film med 

formandskabet om korruption i DK 

på Facebook. Alle opfordres til at 

like og dele. Den skal også med i 

gymnasiepakken.  



 

TI submission to the EC public 

consultation on whistleblowing 

Marina fortæller  

Oplæg ved Marina: Har sendt 

høringsvar til TI Brussels med vores 

position.  

 

Offentlighedsloven og en ny 

formulering til §24  

Oplæg ved Pernille: Det blev 

besluttet at nedsætte en gruppe, der 

skal arbejde videre med forslag til ny 

§24 (Ministerbetjeningsregel)   

Projekter – status (alle)  

 CEMS   

 IACC 2018   

 Øvrige   

Punktet udsat til næste gang 

Arrangementer – kan vi komme på 1-

2 gode arrangementer og nogen der 

vil stå for dem? ( i stil med ”Skjulte 

Penge” o.lign).  

 

Krogerup eller Borups højskole, 

tilbyde, Pernille   

EU og korruption, Anne og Marina 

Folkeuniversitet, Knut følger op på 

tidligere  

Nyheder og Facebook – hvem vil 

forpligte sig til at skrive en nyhed i 

perioden op til næste BM?  

Anne skriver en nyhedsopsamling  

Eventuelt   

  

 


