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TI-DK bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2021 

Kl. 17.30 – 19:30, Dalgas Have 15, Lokale DH.Ø.2.71 og online på Teams 
 
 
Fremmøde: 

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariat: 

Fysisk: Jesper, Birgitte, Karinna, Emma, Christian E. og Sigrid  

Online: Julie 

Afbud: Oliver, Christian O., Charlotte, Terkel, Lars, Frederik 
 
 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 
 

Bestyrelsen siden sidst 

 Bestyrelsen er ved at udarbejde en tekst til mærkesag om whistleblower-lovgivning der 

skal indeholde klare standpunkter, til fremtidigt brug.  

 Bestyrelsen arbejder for at udbrede Ungdommens Åbenhedspris. Karinna og Lars har været 

ude på Nørre Gymnasium med gode resultater.  

 Bestyrelsen opfordres til at dele indhold, der bliver lagt op på de sociale medier fra TI-DK 

 Bestyrelsen har afholdt møde med Hvidvasksekretariatet vedr. et samarbejde om at afholde 

en workshop om beneficial ownership. Budgettet for at afholde workshoppen ligger på 

nuværende tidspunkt på 8000 euro. Bestyrelsen opfordres til at lede i deres kontakter efter 

en konsulent der ville være egnet til formålet.   

 Bestyrelsen har deltaget i møde med SEUK om risikovurderinger i deres nationale strategi 

mod hvidvask.  

 Bestyrelsen har mulighed for at deltage virtuelt i Annual Membership Meeting I 

begyndelsen af november. 
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Nyt fra Sekretariatet 

 Sekretariatet oplyser om et øget fokus på sociale medier fremover.  
 
 
Kommunevalg 2021 v. Jesper  

 Bestyrelsen sætter en kampagne i gang til kommunevalget 2021. Terkel har det primære 
ansvar for kampagnen før og under kommunevalget. 
 

 Derudover deltager Emma, som er tidligere studentermedhjælper, og hjælper til med 
kommunevalget.  

 
 Bestyrelsen vedtager at der skal skrives et brev, der opfordrer partier til at offentliggøre deres 

erhvervslister.  
 
 

Åbenhedsprisen 2021 v. Jesper 
 Evaluering af Åbenhedsprisen 2021 

 
 Bestyrelsen har erfaret at der skal være bedre styr på online mulighed til næste år.  

 
 
Ungdommens Åbenhedspris 2022 v. Birgitte  

 Bestyrelsen har svært ved at nå ud til målgruppen og vil sætte fokus på en bredere 
ungegruppe, bl.a. højskoler og efterskoler  

Status på kampagne og fundraising v. Christian Ehlers 

 Bestyrelsen vedtager at perioden efter kommunevalget frem til december bliver 

medlemskampagnen det primære fokus.  

 Bestyrelsen vedtager at næste bestyrelsesmøde bliver et arbejdsmøde, hvor der skal 

udarbejdes en kampagneplan.  

 Det skal besluttes om medlemsforeningen skal udfases for at gå over til online fundraising.  

 

Økonomi (Karinna) 

 Planen for 2021 bliver overholdt  
 

Evt. 
 Bestyrelsen bliver forelagt muligheden for ansættelse af en frivillig til administrering af 

sociale medier.     

 Bestyrelsen oplyses om at der er blevet igangsat et forskernetværk og at næste møde er i 

november.  

 Bestyrelsen er blevet orienteret om at den nationale strategi skal opdateres, dette bliver fokus 

efter medlemskampagnen. 
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