
Referat af Generalforsamling i  
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torsdag den 24. marts 2011, kl. 17:30  

hos IFU, Fredericiagade 27, 1310 København K. 
 
 
 
 

1. Valg af dirigent 

Freddy Blak havde desværre fået pludselig, sygdomsbetinget forfald. I stedet vælges Natascha Linn 
Felix som dirigent, Hun konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med 
foreningens vedtægter 

 

2. Formandens årsberetning 

Formanden fremlægger beretningen. 

Kommentar fra generalforsamlingen: TI har generelt fokus på økonomi, men der er også andre område 
hvor korruption er et problem. Der nævnes Frank Grevil-sagen som eksempel.   

Svar fra formanden: TI definerer korruption som: ”misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld” 
Derfor behøver vores arbejde dog ikke at handle om penge. Den konkrete sag ligger dog mere inde for 
det brede området ”ytringsfrihed” og ikke korruption, og er derfor uden for vores kerneområde.  

Kommentar fra et bestyrelsesmedlem: Det er ikke kun oppositionen der er indstillet på at indføre en 
whistleblower ordning og korruptionslovgivning (jf. beretning). Også Dansk Folkeparti har tilkendegivet 
interesse for en sådan lovgivning. 

Kommentar fra generalforsamlingen: Der er sket et skred i opfattelsen af, hvad man kan tillade sig både 
inden for offentlig administration og i den private sektor. 

Beretningen godkendes. 

 

3. Godkendelse af regnskab 

 Formanden fremlægger regnskabet, som godkendes. 

 

4. Nye arbejdsopgaver, godkendelse af budget 

Formanden fremlægger budgettet, som godkendes. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstiller, at der fortsættes med uændrede kontingentsatser. Dette godkendes. 

Kommentar fra generalforsamlingen: Man kan overveje at blive godkendt som en organisation hvor 
bidrag kan trækkes fra i skat. Bestyrelsen giver tilsagn om at undersøge dette. 

Om NIS-projektet oplyses det, at der er regnskabs- og revisionsansvar over for TI-S og EU-
kommissionen.. 

 

6. Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag under dette punkt.  



7. Valg af formand 

Formanden er på valg og genvælges for en ny 2-årsperiode.. 

 

8. Valg af revisor 

Jens Rixen har påtaget sig at fungere som medlemsvalgt revisor for det kommende regnskabsår. I 
mellemtiden vi bestyrelsen bestræbe sig på igen at finde en ekstern revisor i til en rimelig betaling. Dette 
godkendes af generalforsamlingen.  

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

På valg af er følgende bestyrelsesmedlemmer: 

i. Jeppe Kromann Haarsted (BM) 

ii. Christine Jøker Lohmann (BM) 

iii. Maja Gram (BM) 

iv. Jens B. Nielsen (suppleant) 

v. Camilla Haagen (suppleant) 

vi. Alex Pedersen (kasserer) 

Alle siddende bestyrelsesmedlemmer og kassereren genvælges for en ny 2-årsperiode.  

Christian Ibsen er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen, I hans sted vælges Camilla 
Haagen til ordinært bestyrelsesmedlem for 2 år.  

Jens B. Nielsen er ikke til stede, og har ikke været i kontakt med TI i løbet af det forgangne år. Han 
genvælges derfor ikke som suppleant.. Der vælges ingen andre suppleanter i stedet. 

  

10. Eventuelt. 

Kommentar fra generalforsamlingen: Med flere danske firmaer konfronteret med anklager for korruption i 
andre lande, hvorfor har TI DK så ikke flere medlemmer? 

Svar: Det er bl.a. den nye sekretariatsmedarbejders opgave at fundraise. Det vil blive prioriteret i det 
kommende år. 

Kommentar fra et bestyrelsesmedlem: Store sponsorater fra firmaer eller staten er ikke uden problemer i 
relation til uafhængighed. En aktiv og støttende medlemskreds er en bedre garant for uafhængighed. 

Kommentar fra generalforsamlingen Det foreslås at TI-DK indstifter en ”Integrity”-pris. Det vil være en 
god måde for TI-DK at profilere sig på og vil give umiddelbar medieopmærksomhed.  

Svar: Det er en mulighed vi skal overveje. TI Sverige gør det.   

Kommentar fra generalforsamlingen: Det formidles ikke godt af TI, hvad man får ud af at være medlem. 
Det bør deri gøres mere ud af. Ligeledes efterspørges flere medlemsarrangementer. 

Bestyrelsen tager begge opfordringer til efterretning og henviser til, at begge dele vil være naturlige led i 
foreningens opfølgning på NIS-studiet. 

 

Generalforsamlingen afsluttes og NCG står herefter for et interessant fagligt indlæg om deres arbejde 
med NIS-studiet. 

 
  

København, den 28.marts 2011. 


