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TI-DK bestyrelsesmøde d. 2. september 2021 

Kl. 17.30 - 20.30, Dalgas Have 15, Lokale DH.Ø.2.71 og online på Teams 

 

Fremmøde:  

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: 

Fysisk: Jesper, Birgitte og Oliver 

Online: Terkel, Lars, Charlotte, Christian E., Frederik og Julie 

Afbud: Sigrid, Christian O., Karinna 

 

Referat 
Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt  

 

Bestyrelsen siden sidst 

• Bestyrelsen har deltaget i et møde med Dansk Standard om whistleblower-loven. 

• Bestyrelsen tester materiale til at skabe opmærksomhed om Ungdommens Åbenhedspris og 

sendt det til 13 gymnasier. Bestyrelsen beslutter at efter testen sendes dette til samtlige 

gymnasier i Danmark. 

• Bestyrelsen bliver orienteret om at programmet til prisceremonien for Danmarks 

Åbenhedspris er ved at blive udarbejdet og vil blive sendt ud sammen med en invitation, så 

snart det er færdigt. 

• Bestyrelsen bliver orienteret om at OECD netop har offentliggjort Development Co-

operation Peer Reviews, hvor der er et par enkelte punkter om Danmark, der kunne være 

spændende for TI-DK. 

• Bestyrelsen har haft møde med Dansk Industri om whistleblower-loven og 

implementeringen. 

• Bestyrelsen skal give høringssvar til SØIK, og her besluttes det at kommentere på at der skal 

lægges mere vægt de andre former for økonomisk kriminalitet internationalt end hvidvask af 

penge. 

• Bestyrelsen aftaler at forsøge at kunne bidrage og øge opmærksomheden på debatten om 

offentlighedsloven. 

• Bestyrelsen har medvirket i en artikel på HeartBeats. 

• Bestyrelsen orienteres om at TI-DK vil kritisere DBU for ikke at ville oplyse hvilke aktier 

de ejer. I forlængelse af dette kritiserer TI-DK også at der ingen regler er om åbenhed om, 

hvem der ejer de danske klubber, hvilket er et problem da der kan ske hvidvask gennem 
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klubberne. 

 

Nyt fra Sekretariatet 

• Bestyrelsen byder velkommen til vores nye studentermedhjælper, Sigrid.  

 

Opfølgning på fundraising v. Christian Ehlers 

• Bestyrelsen beslutter at lave en kampagne, hvis formål er at nå 300 medlemmer, for at kunne 

blive §8A godkendt hos SKAT. 

• Kampagnen skal fungere som en test og se om en lavere pris kan skaffe et tilstrækkeligt stort 

antal nye medlemmer.  

• Dertil besluttes det at der bliver lavet et kampagne-kontingent på 150 kr. frem til 

generalforsamlingen i 2022.  

• Bestyrelsen beslutter også at indgå et samarbejde med OnlineFundraising som skal hjælpe 

med betalingsmetoder på hjemmesiden.  

• Bestyrelsen beslutter at budgettere med kroner 5.000 til etableringen af den nye 

betalingsmetoder på hjemmesiden og oprettelsen hos opkrævningsinstitutter, og derefter 

kroner 1.000 pr måned til disse betalingsmetoder på hjemmesiden 

• Endvidere, besluttes det at der bliver afsat kroner 1.000 til produktionen af fysisk marketing 

til at skabe opmærksomhed på vores nye kampagne-medlemskab. 

• Bestyrelsen beslutter at Christian er tovholder på den tekniske del og at Lars er tovholder på 

fysisk marketing til kampagnen. 

 

Økonomi (Charlotte)  

• Nulbudget holdes 

 

Evt. 

• Bestyrelsen orienteres om at mærkesagen om whistleblower går ind i en ny fase, hvor der nu 

skal fokuseres på at loven skal virke praksis.  

• Bestyrelsen vil tage en drøftelse af pengestrømme i dansk politik. Der bliver forslået, at der 

på et kommende møde vil være en drøftelse af emnet med en ekstern oplægsholder og 

efterfølgende en drøftelse af TI-DK’s holdninger vedrørende pengestrømme i dansk politik. 
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