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TI-DK bestyrelsesmøde d. 4. februar 2021 
Kl. 17.30-19, virtuelt 

 

Fremmøde:  

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: Jesper, Karinna, Terkel, Christian, Jasmin, Frederik, Marie-

Louise, Charlotte, Birgitte, Marina, Rosa og Oliver   

Medlemmer: Lars og Mogens  

 

Referat 
Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt  

 

Bestyrelsen siden sidst 

• Specialestuderende forespørger muligheden for et mindre samarbejde i deres undersøgelse 

om korruption og kommuner.  

• Jesper er fremover kontaktperson for Open Government Partnership. 

• Møde i Justitsministeriet om whistleblowerordning var en konstruktiv dialog om 

lovforslaget.  

• Oplæg for DJØF om whislteblowerordninger i kalenderen.  

• Undervisningsmateriale er næsten klar til brug. 

 

Nyt fra Sekretariatet 

• Oliver er ny studentermedhjælper i sekretariatet. 

 

Udviklingsstrategi 

• TI-DK har sammenfattet kommentarer til regeringens nye udviklingsstrategi. 

• TI-DK ønsker større fokus på Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner, 

idet det må anses som forudsætningen for at nå de øvrige mål. Herunder ønskes et fokus på 

transparente stater. Strategien indeholder allerede et fokus på styrkelse af bl.a. civilsamfund. 

• Kommentaren til udviklingsstrategien afrundes næstfølgende uge. 

 

Diskussion: Begrebet ”systemfejl” 

• Punktet udskydes. 
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Generalforsamling 

• Marina træder ud pga. cool off.  

• Marie-Louise genopstiller ikke.  

• Nye profiler til bestyrelsen kan med fordel have kompetencer indenfor fundraising, arbejde 

med frivillige, regnskab eller forstand på udviklingsområdet.  

• Fremlæggelse af årsberetning på generalforsamlingen nytænkes: Hvert bestyrelsesmedlem 

udarbejder en kort refleksion på et område, som de brænder for.  

• Generalforsamlingen holdes virtuelt og i simpel form. 

 

CPI 2020 

• Danmark tager igen delt førsteplads med New Zealand i CPI.  

• Danmarks score stiger med én og det bygger på en forbedring i risikovurderinger ift. 

investeringer i Danmark.  

• TI-DK vil sammen med afdelingen i New Zealand udarbejde en fælles udtalelse om deres 

CPI-placering. 

 

Sextortion: Følge op på beskæftigelsesministerens svar? 

• Det besluttes at vi henvender os til ligestillingsafdelingen. 

 

Økonomi (Charlotte) 

• Regnskab for 2020 er i færd med at blive afrundet. 

• Budget for 2021: Nulbudget.  

• Undersøger muligheden for at oprette medlemmer på betalingsservice. 

• Undersøger muligheden for, at medlemmer kan oprette abonnement på MobilePay. 

 

Evt. 

• Jesper i debatten i aften om corona og Grønnegaard-rapporten.  

 
 


