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Transparency International Denmark (TI-DK) 
Bestyrelsesmøde, 16. august 2005, 16:30 – 18:45 
c/o Rambøll Management, Nørregade 7 A, København K. 
 

Til stede: Torben Ishøy (fra kl. ), Jens Bertelsen, Ole Richter, Nils Rune Christensen, Jeppe Kro-
mann Hansen, Mette Søs Lassesen, Jette Balslev, sekretariatsleder, Ib Grønvaldt (som referent) 
 

Afbud: Allan Fischer-Madsen, Jens Rixen, Hans Henrik Brydensholt, Mette Søs Lassesen (nu ud-
trådt). 
 

Godkendelse af  referatet af  mødet 16. juni 2005 
Da referatet blev uddelt på selve mødet, blev det godkendt efter gennemlæsning, men med forbe-
hold af  senere godkendelse fra de deltagere i mødet 16. juni 2005, som ikke var til stede ved mødet 
16. august 2005. 
 

Kvalitetssikring af  vore presse-udtalelser 
Jens Bertelsen fremlagde en fra DI gennemprøvet blanket til presserapport. Udvides med rubrikker-
ne ”Emne” (i overskriftsform) og ”Jeg sagde på TI-DKs vegne, at…” samt forsynes med TI-logo. 

Derefter rundsendes den, til placering under alle skrivebordsunderlag og i alle computere, og til 
brug for omgående fællesrapportering. 
 

Ole Richter udsender sin template for pressemeddelelser. Ib Grønvaldt har vedhæftet sin tilsvarende, 
skrevet til brug for brancheforeninger i østlande. Eksemplet er fra Estland, Eesti Infotehnologia 
Selts, Estonian Information Technology Society. 
 

Sommerens pressekontakter 
Torben Ishøy nævnede en udstrakt pressekontakt i sommerens løb: Berlingske, Politiken, J-P, Radio og 
TV.  

Sådanne succeser vil i fremtiden blive registreret ved hjælp af  den ovenfor beskrevne presse-
matrix, og udtalelserne vil dermed være kendt af  resten af  bestyrelsen. 

Ole Richter fremlagde sit debatindlæg om korruption i Udlændingestyrelsen, bragt i Information 
den 15. august 2005. Indlægget peger på afstanden mellem ansøgernes stærke ønske om opholdstil-
ladelse og embedspersonens bundethed af  stramme regler som årsag til, at bestikkelsestilbud frem-
kommer netop her. Samtidig gives forslag til interne tiltag i styrelsen, der ved at øge opdagelsesrisi-
koen kan mindske sandsynligheden for, at medarbejdere falder for fristelsen. 
 

Kvartalsrapport til TI-S 
Skal være på engelsk, max 10 linier og skal, når den er afsendt til TI-S, lægges på den kommende en-
gelske del af  hjemmesiden. Ib Grønvaldt giver udkast til en rapport, der skal dække 1. halvår 2005. 
 

Hjemmesiden 
Vor eksisterende hjemmeside er “nede” uden forklaring i øjeblikket. Ib Grønvaldt kontakter den un-
ge del af  Fischer-Madsen-familien. 

Jens Bertelsen gør opmærksom på, at “TI Chapter Zone” giver mulighed for os til at lægge vore 
møder ind på den centrale hjemmeside i Berlin. Det er gjort med møde 30 august 2005. 

JKH savner visse grundoplysninger til vor nye hjemmesides “Del 2” om TI-DK: Hvad er vi? – 
hvad står vi for?, hvem er bestyrelsen? osv. Torben Ishøy forsyner hjemmesidekonstruktørerne med 
dette materiale, forhåbentlig senest søndag aften den 21 august 2005. Ib Grønvaldt tilbyder at skrive 
en engelsk version, når materialet foreligger, og hvis han får det, og oplysning om den valgte struktur, 
tilsendt. 

JKH har begrundet håb om at kunne præsentere den nye hjemmeside i en version, der er udbyg-
get nok til at kunne erstatte den hidtidige, ved månedsskiftet august-september. 
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Valg af  TI-formand 
Datoen for årsmødet i Berlin er 11.-12.-13. november. Jens Bertelsen påtager sig rollen som interna-
tional kontaktperson i dette forløb. Det kræver ifølge TI-S et officielt brev / fuldmagt underskrevet 
af  Torben Ishøy og som minimum faxet til TI-S.  

Jens Bertelsen vil under alle omstændigheder tage til mødet og vil finansiere turen via firma. 
Torben Ishøy vil, hvis han kan i lyset af  sine arbejdsmæssige forpligtelser kan afse tiden til at deltage, 
køre i bil dertil, delt med Jens Bertelsen, hvorefter kun opholdet mangler finansiering. 
 

Tilskud til folder – hvad nu? 
Jens Bertelsen ønsker nuværende tekst tilsendt og vil gerne være ankermand på projektet ”Folder til 
private medlemsemner”. 

Der bør være mere om Danmark, teksten skal være mere ”ret på sag”, og der skal være meget 
mindre tiggeri og meget mindre ydmyghed. 
 

Indførelse af  korruptionsbekæmpelse i studiefag 
Jens Bertelsen rejser spørgsmålet om den rette angrebsvinkel over for Tim Knudsen, Institut for Stats-
kundskab, KU. 
 

Bestyrelsens sammensætning 
Mette Søs Lassesen er nu udtrådt, oplyste Jeppe Kromann Hansen. Dermed er Nils Rune Christensen 
indtrådt. 
 

WELL 
Jeppe Kromann Hansen fremlagde og gennemgik det allerede meget detaljerede program for et kom-
mende fællesmøde 8. december 2005, dagen før den internationale anti-koruptionsdag. WELL har 
påtaget sig hele det praktiske arrangement, inklusive tilmeldinger og oprettelse af  en særskilt samar-
bejds-hjemmeside. Politiken varmer op med artikler. Budgettet er nu omkring DKK 10.000. 

Jens Bertelsen henstillede, at man fandt mere indsigtsfulde personer med professionelt overblik 
over emnerne som ordstyrere i de fire workshops. 

Jens Bertelsen gav i en række sammenhænge en del navne på stedet og sender muligvis flere 
konkrete forslag, når han har set udkastet igennem med lidt mere tid til rådighed. 

JKH bad os reagere på eventuelle sprogfejl direkte til ham og hurtigt. 
 

Eventuelt 
7. september mødes Jens Bertelsen i London med Neil Stansbury og Jeremy Brooks. JB vil her på 
vegne af  TI-DK indikere, at korruptionsbekæmpelse i bistandssammenhæng bør gøres til TI fokus-
område, hvad det forbevsende nok ikke er i dag. (Svenske Karin Norberg, som har varetaget emnet 
hos TI Berlin, pensionerer sig i dette efterår). 
 

Ole Richter har holdt møde med en Mikael Herforth, der er nyansat i UM for at bruge 22 millioner i 
Ukraine på tre år for at skabe en NGO-kultur. 
 

Kofi Annan har fremsat forslag til reform af  Den internationale Kommission for Menneskeret-
tigheder. 
 

Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde holdes hos Respect Europe, Havnegade 39, København K. (mødelokaler i 
kælderen) onsdag den 5. oktober 2005, kl. 16:30 til senest 18.30. 
 
Som referent 
Ib Grønvaldt 
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Writing Tool to produce Press Releases or EITS Members’ Information 
 

Please keep this checklist in your computer, in your wallet, and under your desk cover, so that you 
always have it handy when you wish to write short news for use in the EITS web site, in Press Re-
leases or the like. 
 

The checklist is there to help you remember, not to constrain you. So, the sequence may vary, and 
sometimes, not all the answers to the questions can be given. At other times, you may want to give 
further information. Consider to give that in a separate fact sheet, so that the release itself  is kept 
short and crisp. 
 

Please send your draft to jaan@eits.ee. 
 

I hope to receive news for other members on an-going basis, about your work for EITS. I cannot 
see all that happens from my window in Kiriku! 
 

Best regards 
 

Jaan Oruaas 
Executive Director 
_____________________________________________________________________________ 

Writing down the Answers to the following Questions normally results in a crisp and fluent 
Newsletter Item or a short Press Release: 
 

Who? did (or will do) 
What? 
When? 
Where? 
Why?, and under  
Which circumstances? and with  
What results? 
Lastly, often in a note separate from the actual Press Relese:  
What follow-up is intended? 
Where can the Reader / the Journalist get more information? 


