TI-DK generalforsamling den 23. april 2020
Afholdt virtuelt på Zoom kl. 18.00-19.00

Bestyrelsesmedlemmer: Natascha Linn Felix, Jesper Olsen, Christian Ougaard, Terkel Riis-Jørgensen,
Marina Buch Kristensen, Marie-Louise Seidler Nesheim, Karinna Bardenfleth, Birgitte Bang Nielsen
og Charlotte Willer
Referenter: Julian Ekberg og Rosa Bisgaard
Andre deltagende medlemmer: Op til 15 personer.

Referat
1. Valg af dirigent
- Marina Buch Kristensen vælges som dirigent.

2. Vedtagelse af dagsorden
- Dagsordenen vedtages uden bemærkninger.

3. Årsberetning
- Årsberetningen er på forhånd udsendt til deltagerne. Formand Natascha Linn Felix fremhæver
mundtligt udvalgte punkter fra året.
○ Overordnet var 2019 præget af mange korruptionssager.
■ TI-DK har i særlig grad reageret på sagen om svindel i Socialstyrelsen,
Forsvarets Ejendomsstyrelse og Sygehus Lillebælt. TI-DK påpeger ifm. alle
sagerne, at der bør være større fokus på at afdække de systemfejl, der i første
omgang muliggør svindlen.
○ TI-DK fremsatte i december fem konkrete forslag til reaktioner ved misbrug af betroet
magt, som fik stor medieopmærksomhed:
■ Automatisk fordobling af straffen ved misbrug af betroet magt i det offentlige
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■ Myndighedsansvar for systemfejlene
■ Nye undersøgelsesmetoder til at afdække systemfejl
■ Whistleblowerordninger, der også omfatter eksterne
■ Øget åbenhed i kontrol, og disciplinærsager
○ TI-DK lancerede op til folketingsvalget i 2019 en kampagne for større åbenhed omkring
privat partistøtte. I den forbindelse stillede TI-DK et borgerforslag og arrangerede to
gadeaktiviteter.
○ TI-DK deltog i Folkemødet på Bornholm.
○ TI-DK deltog ved Ungdommens Folkemøde i København.
○ I forbindelse med folketingsvalget i 2019 satte TI-DK ligeledes fokus på spørgsmålet
om svingdørsansættelser og udviklede fem konkrete forslag til at øge integriteten på
området.
○ TI-DK har sendt et brev til samtlige folketingsmedlemmer med opfordring til at
registrere sig i Folketingets hvervregister. Sammen med stor medieopmærksomhed er
det lykkedes at få antallet af FM’ere, der ikke har registreret sig, ned på 7.
○ I 2019 kom et nyt EU-direktiv om whistleblowerordninger. TI-DK følger
implementeringen.
○ Vinteren 2019-2020 deltog TI-DK i et sparringsforløb med kommunikationseksperter i
podcast-serien “Det politiske kampagnestøberi”.
○ TI-DK har i samarbejde med Alphafilm & Kommunikation og FineMedia lavet fire
korte film om “Verdens mindst korrupte land”. Filmene er tiltænkt undervisning i
gymnasiet og der udvikles supplerende undervisningsmateriale, som forventes færdigt i
2020. Projektet har fået tilskud fra Undervisningsministeriet.
○ TI-DK deltog i maj i en konference om politisk korruption i Warszawa.
○ TI-DK deltog i TI-Annual Membership Meeting i Berlin.
○ TI-DK fik i efteråret 2019 fornyet sin akkreditering som nationalt chapter af
fællessekretariatet i Berlin.
○ I bestyrelsen er suppleant Charlotte Willer tiltrådt, imens Karinna Bardenfleth er på
barsel. Derudover udtrådte bestyrelsesmedlem Simon Hastrup af bestyrelsen i januar.
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4. Godkendelse af regnskab
- Regnskabet for 2019 gennemgås. Regnskabet godkendes.

5. Godkendelse af budget
- Budgettet for 2020 gennemgås.
- Forhåbningen er at ende med et resultat på 0,00 DKK.
- Med begrundelse i Covid-19 har to støttemedlemmer dog netop trukket deres medlemskab.
- Budgettet godkendes.

6. Fastsættelse af kontingent
- Der er lagt op til at kontingenterne fastholdes.
- De eksisterende kontingentsatser godkendes.

7. Indkomne forslag
- Ingen forslag.

8. Valg af revisor
- Det besluttes, at Beierholm fortsætter som revisor for TI-DK

9. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- TI-DK skal vælge ny formand, idet Natascha Linn Felix ikke kan fortsætte, jævnfør
bestyrelsens vedtægter om genvalg.
○ Næstformand Jesper Olsen vælges som ny formand for TI-DK.
- Tre bestyrelsesposter er besat, da de blev valgt til bestyrelsen i 2019 for en toårig periode.
Dermed skal fem bestyrelsesposter besættes til bestyrelsen for de næste to år.
- Christian Ougaard, Terkel Riis-Jørgensen og Karinna Bardenfleth genvælges som
bestyrelsesmedlemmer.
- Suppleant Charlotte Willer vælges som bestyrelsesmedlem.
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- Frivillig Frederik Carl Windfeld vælges som bestyrelsesmedlem.
- Jasmin Frentzel Sørensen vælges som suppleant.

Referat godkendt

25 Maj 2020
Dato

Underskrift
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