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TI-DK bestyrelsesmøde d. 5. november 2020 

 

Kl. 17.30-19.30, virtuelt 

Fremmøde: Jesper, Charlotte, Rosa, Julian, Marie-Louise, Karinna, Frederik, Jasmin, Marina, Birgitte 

og Christian 

 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt. 

 

Bestyrelsen siden sidst 

• TI-DK har været i kontakt med bestyrelsesmedlem fra TI Grønland om samarbejde om artikel i 

tidsskrift til december næste år. 

 

Nyt fra sekretariatet 

• Sekretariatet har oprettet en side med mærkesager på hjemmesiden. 

• Sekretariatet har flyttet kontor, men er stadigvæk at finde på CBS v. Dalgas Have. 

• Sekretariatet holder snarligt møde med formandskabet om profil af ny studentermedhjælper til 

jobopslag. 

 

Diskutere mærkesag om privat partistøtte  

• Bestyrelsen diskuterede mulige thresholds for offentliggørelse af private bidrag til politiske 

partier.  

• Det konkluderes, at grænsen skal trækkes ved 2.000 kr. Således er håbet, at man ikke afholder 

privatpersoner fra at donere, og at man minimerer den bureaukratiske byrde ved 

mikrodonationer.  

• Et opmærksomhedspunkt er at umuliggøre gentagne donationer fra samme juridiske person.  

• Jannik og sekretariatet implementerer bestyrelsens kommentarer i teksten om privat partistøtte 

og vender tilbage til godkendelse hos bestyrelsen, før den offentliggøres på hjemmesiden. 
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TI-DK som forum for korruption: Hvem vil vi gerne i kontakt med? 

• TI-DK ønsker i højere grad at agere forum for diskussion om korruption og i den forbindelse 

tilknytte sig et videnspanel af eksperter på området, som organisationen kan trække på. 

• Julian har udarbejdet et udkast med ideer til relevante personer. Sekretariatet deler dokumentet 

med bestyrelsen, som før torsdag d. 19. november tilføjer egne ideer til dokumentet.  

 

Annual Corruption Day (8/12): Valg af tema 

• Bestyrelsen brainstormer om fokuspunkt for Annual Corruption Day. 

• Forslag: Exporting Corruption, konklusioner fra IACC-rapport. 

 

Annual Members Meeting 

• Jesper deltager i disse dage i virtuelt AMM. 

• Der skal stemmes om forslag til vedtægtsændringer i TI-S. TI-DK vil stemme, så det kongruerer 

med linjen i bestyrelsen for TI-S 

o Præcision af direktørens rolle 

o Nye regler, der sikrer mere hensigtsmæssig cirkulering af bestyrelsen 

• TI-DK forventer at stemme på kandidater fra hhv. Jordan, Canada og Columbia til TI-S’ nye 

bestyrelse.  

• I forbindelse med implementering af den nye strategi, skal der nedsættes en referencegruppe. 

Denne vil TI-DK kandidere til. 

 

CPI 2021: Markere udgivelsen? 

• Muligheden for at markere udgivelsen af CPI ved et (online) arrangement diskuteres.  

• Det kan eksempelvis være en kombination af oplæg fra TI-DK samt indslag fra eksterne 

profiler. Bestyrelsesmedlemmer interesserede i dette arrangement meddeler sekretariatet herom 

og nedsætter en arbejdsgruppe. 

• Alternativt vil CPI’ens udgivelse foregå på normal vis. 
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Opdatering på IACC-rapport 

• IACC-rapporten er sendt til TI-S. 

• Vi afventer besked fra TI-S om en kommunikationsplan mm. for rapportens udgivelse. 

 

Økonomi  

• Fortsat fald i både indtægter og udgifter ift. forventet. Skyldes coronavirus. 

• Opdateret ansøgning til Indsamlingsnævnet er sendt afsted. 

• Ved næste bestyrelsesmøde gennemgås udkast til budget for 2021.  

 

Evt. 

• TI Holland arbejder på et projekt, der sammenligner integritetspolitik på tværs af europæiske 

byer. De forespørger vores interesse i at deltage i at tage fat i danske kommuner. 

Bestyrelsesmedlemmer med interesse heri, melder ind hurtigst muligt. Hvis ingen 

bestyrelsesmedlemmer kan deltage, vil TI Holland fortsætte projektet med os på sidelinjen.  

• Open Government Partnership: Jesper er tovholder for TI-DK’s aktivitet, men det er en fælles 

bestyrelsesopgave. 

 
 

 
 


