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TI-DK bestyrelsesmøde d. 03. marts 2022,  

kl. 17.30- 19:00, Dalgas Have 15, DH.Ø.2.73 og online på teams  

 

Fremmøde: 

Bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet 

Fysisk: Jesper Olsen, Lars wriedt, Christian Ehlers, Karinna Bardenfleth, Jayseth Lotus, Sigrid 

Gundersen 

Online: Olav Anker JEssen 

 

Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden godkendes.   

 

Bestyrelsen siden sidst. 

• Bestyrelsen orienteres om, at Lars fortsætter arbejdet med Artificial Intelligence. TI er ved at 

finde penge, for at vi kan definere hvad der er korrupt AI.  

• Bestyrelsen opdateres om Ungdommens Folkemøde: Det kræver meget arbejde rent praktisk, 

og ansøgning skal skrives. Derudover skal der søges fonde for 25.000-35.000 kr. Olav er lead 

på projektet, og står for ansøgning samt fundraising. Ansøgningsdeadline d. 15. april.  

• Bestyrelsen orienteres om Whistleblower-projektet, der er i gang. Der er lavet 

projektbeskrivelse som skal fundes, så vi kan få penge til september. Der skal arrangeres møde 

med Erhvervsstyrelsen, samt invitation af relevante oplægsholdere og deltagere.  

• Bestyrelsen orienteres om at der falder dom angående sag om korruption i Rigspolitiet onsdag 

d. 09. marts. Christian stiller op til BT’s arrangement som ekspert. 

• Bestyrelsen orienteres om at Jesper Skal bistå Danmarks Journalistforbund. Første møde blev 

afholdt fredag d. 25. februar, og deres mandat udvidedes fra store idrætsevent. 

• Bestyrelsen opdateres på medlemsmødet der afholdes d. 07. marts, hvor Lars og Sigrid er 

ansvarlige. 

• Bestyrelsen opdateres om TI’s forhold til Ukraine: Rusland TI er på Ruslands 

observationsliste. TI afventer at gå ind i diskussionen og skal passe på civilsamfundet i 

Rusland. TI skal afvente hvornår der er tid til at sætte ind mod kleptokrater i Rusland, og går 

ind når det er tid.  

• I takt med TI’s øgede synlighed online, tiltrækker vi også sølvpapirshatte. Vi skal være åbne 

og accepterende, men skal holde øje med ’trolls’, og blokere disse. 

Generalforsamling 

• Bestyrelsen beslutter at vi skal have skabt mere opmærksomhed 

omkring mødet. Derudover skal Teams-link skal sendes ud sammen 

med indkaldelse til mødet, samt nyheder på hjemmesiden.  

• Olav og Sigrid har testet funktionen med hemmelig afstemning i 

Teams.  



  

                                                            © Transparency International Danmark  
 

• Forslag om kontingentsats skrives ind i generalforsamlingens 

invitation.  

Mulighed for deltagelse i UNCAC-netværk v. Jesper 

• Bestyrelsen orienteres om UNCAC: En organisation der arbejder med 

anti-korruption, der har lavet et netværk af organisationer. Jesper er 

kontaktet angående om TI-DK vil være med. Jesper fortalte dem, at vi 

formentlig ikke vil prioritere det. Dog mulighed for at andre i TI-DK 

kan prioritere dette. Det drejer sig om et par møder om året.  

 

Nyt medlemssystem 

• Det konstateres fra sekretariatet at foreningsadministrator ikke 

fungerer optimalt. Online Fundraising er godt til fundraising, men kan 

ikke bruges som database over medlemmer. Overflytning kræver 

arbejde og lære det at kende. Omkring 450 kr om måneden (dyrere 

end før, men sparer arbejdstid for sekretariatet). Når tiden er inde, 

sættes Christians forslag i gang, og gør sekretariatets arbejde 

nemmere (Der ringes her til Online Fundraising, for at høre om 

systemet er kompatibelt).  

Exporting corruption 

• Rapport fra 2022, der indsamler korruptionsdata fra 30 lande. TI-DK 

skal være med til projektet. Karinna er leder af arbejdsgruppen. 

Dialog startes med politiet, der er frustrerede over SØIK. 

 

Strategi: Akredditeringsprocessen 

• Sekretariatet mødes med Flora. Jesper har udarbejdet papir med 

målgrupper, prioriteringer, samt ressourcer.  

 

Investering i flere medlemmer 

• Der spekuleres i, hvorvidt vi skal betale mere for annoncering på 

SoMe. Der besluttes at vi starter med mindre beløb (10.000 kr) til 

SoMe annoncering. Er det effektivt, kan vi skrue op for beløbet. Dog 

skal det etiske spørgsmål om støtte til tech-giganterne også 

diskuteres. Dette tages op med arbejdsgruppen.  

Økonomi og aftalebrev fra revisor om overtagelse af bogføring v. 

Charlotte 

• Ingen kommentarer 

 

 

 


