
 

TI-DK bestyrelsesmøde d. 6. juni 2019 

Kl. 17:30-20:30 

Dalgas Have 15, lokale 2Ø.071 

  

Referat 
 

Deltagere: Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Christian Ougaard, Karinna Bardenfleth, Marina 

Buch Kristensen og Marie-Louise Nesheim 

Andre deltagere: Jasmin Sørensen og Emma Lorenzen 

Afbud: Charlotte Willer, Simon Hastrup, Terkel Riis-Jørgensen og Birgitte Bang Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Punkt 7 bortfalder og bliver diskuteret til næste bestyrelsesmøde. 

2. Bestyrelsen siden sidst 

2.1 Opfølgning på arbejdsopgaver 

• Jesper har holdt oplæg ved Rotary i Store Heddinge 

• Marie-Louise har deltaget til valg-eventene 

• Natascha har været i Ekstra Bladet ifm. Lars Løkke og Dragsholm Slot.  

Natascha har været i Mandag Morgen og snakke om svingdørsansættelse. Det er 

udtalt, at TI-DK vil lave en analyse af svingdørsansættelser under og efter 

valgkampen. 

Natascha skal mødes med TI-S i næste uge omkring akkrediteringen.  

Natascha har mødtes med nogen omkring civilsamfundsaktivisme omkring 

korruption, som hun ikke kan fortælle mere om på nuværende tidspunkt. 

2.2 Opfølgning på bestyrelsesmedlemmers tilkendegivelser af indsatser de gerne vil 

arbejde med i løbet af året 

• Karinna vil gerne forberede mere arbejde ifm. Films4Transparency med Simon til 

efteråret, formodentlig oktober. Hun vil tage kontakt til Roberto ift. 

filmrettigheder. Herudover tages kontakt til Cinemateket eller Absalon Kirken.  

• Marie-Louise vil gerne brede forståelsen af korruption ud særligt til unge, og dette 

sker ifm. Ungdommens Folkemøde i september. Hun vil også gerne få testet 

undervisningsmateriale af på skoler i efteråret. Marie-Louise ønsker også at være 

med på Terkels filmprojekt. 

• Marinna vil gerne lægge energi i flere projekter, som er mere aktivistiske. 

Herudover vil hun bruge tid på implementering af whistleblowerstandarder i 

lovgivningen. Marina og Natascha spørger Tormod fra Kammeradvokaten og 

Kristine fra Dansk Industri, om de har interesse i at lave et event omkring 

whistleblowerdirektivet for virksomheder. 

• Christian vil gerne fokusere kommunikativt på privat partistøtte og korruption i 

den offentlige sektor. Christian vil lave noget kommunikativt på GRECO’s 

rapport, der kommer til juni. 

• Dette vil blive gennemgået med de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er her i dag: 

Terkel, Simon, Birgitte.  

3. Sekretariatet (Jasmin og Emma) 



• Frivilligmøde 

• Folkemøde på Bornholm 

• Status på akkreditering 

• Warszawa Bootcamp om penge i politik 

4.  Økonomi 

• TI-DK fik 30,000 euro til IACC af TI-S. Sammenlagt var der 4,000 euro tilbage, 

som nu er afleveret tilbage til TI-S. IACC er dermed et lukket kapitel.  

• Vi mangler indbetalinger fra to støttemedlemmer. Natascha følger op på dette. 

• Der er 100 betalende medlemmer efter den kommende udmelding på 57 personer, 

som sekretariatet udfører. 

• Karinna fremlægger halvårsregnskab til bestyrelsesmødet i august.  

5.  Kommunikationsplan 

5.1 Valgkamp 

• 3 temaer: offentlighedsloven; om man ville lade folketingsmedlemmer registrere i 

erhvervsregisteret; og privat partistøtte. Grundlæggende har vi fået så meget 

opmærksomhed på sidstnævnte tema. Temaet har haft meget opmærksomhed i 

medierne på trods af mange andre dagsordener i valgkampen.  

• Natascha har været i kontakt med Anders Morgenthaler om en film omkring 

partistøtte, der italesætter, at der kan være penge fra bestemte sektorer bag de 

partier, der ikke støtter op om klimalovgivning. Dette vil foregå efter 

sommerferien med fokus på borgerforslaget. 

• Christians mailudkast til kommende ministre sendes til justitsministeren, 

indenrigsminister, finansminister og moderniseringsstyrelsen 

5.2 Borgerforslag (strategi til udbredelse)  

• Instagram er en hurtig og nem måde at få vores budskaber ud på til en bredere 

målgruppe. 

• Jesper skriver et udkast til en artikel. 

  

6.  Alpha Film projekt 

• Bestyrelsen godkender Terkels og Nataschas leverandøraftale med Alpha Film.  

• Raterne skal helst betales, når det er leveret. 

7. Invitation til at blive støttemedlem 

• Har bestyrelsen kommentarer til invitationerne, skal de tilsendes Terkel, og så har 

Terkel mandat til at sende dem ud. 

8.  Prioriteter i efteråret 

• De resterende strategipunkter skal diskuteres på efterårets bestyrelsesmøder. 

Punkterne: Forbedrede regler for privat partistøtte diskuteres i november, når 

borgerforslaget slutter. Whistleblowing i september. Lobbyisme i august af 

Christian. Privat sektor i oktober af Charlotte eller Birgitte. 

9. Evt 
 


