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TI-DK generalforsamling  
d. 24. marts kl. 17.00 2022 

afholdes virtuelt 

 

Fremmøde: 

Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Olsen, Karinna Bardenfleth, Birgitte Bang Nielsen, Charlotte 

Willer, Christian Sophus Ehlers, Frederik Windfeld, Lars Wriedt, Terkel Riis-Jørgensen 

Sekretariatet: Christian Hattens 

Referent: Olav Anker Jessen 

Øvrige deltagere: 19 medlemmer. 

 

 

Referat: 
 

Velkomst 

• Det internationale bestyrelsesmedlem og vice-præsident for TI Zambia Rueben Lifuka 

deltog i den indledende del af generalforsamlingen og gav en velkomsttale. 

 

Valg af dirigent 

• Marina Kristensen vælges som dirigent.  

 

Vedtagelse af dagsorden 

• Generalforsamlingen vurderes at være indkaldt lovligt mindst 14 dage før jf. vedtægterne 

• Dagsordenen godkendes. 

 

Årsberetning v. formand Jesper Olsen 

• Jesper orienterer om forslaget om en nedsættelse af kontingentet, for at nå målet om flere 

medlemmer, som en del af at blive godkendt hos SKAT.  

• Jesper fortæller at det er besluttet at udvide sekretariatet for at honorere ønsker fra 

medlemmer, der ønsker at være frivillige.  

• Jesper nævner at vi skal akkrediteres i de kommende år, og at vi udvikler en ny strategi. 

 

 

Godkendelse af årsregnskab, v. Charlotte 

• Generalforsamlingen orienteres om, at vores budget er blevet mere bæredygtigt, da vi har 

flere individuelle medlemmer - primært støttemedlemmer. Budgettet er i balance, med plads 

til flere aktiviteter end de tidligere år. 

• Årsregnskabet bliver godkendt 

 

Forslag til ændring af kontingent 

• Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af donation fra 400 til 150 kr, med mulighed for 

donation - dette for at få flere medlemmer. Det har været forsøgt i en prøveperiode, og vi har 

værget mange nye medlemmer, og en bred medlemsbase øger legitimiteten. Det er dog 

vigtigt at fastholde dem der tidligere har betalt 400 kr. 

• Forslaget godkendes. 

 

Indkomne forslag 

• Der er ikke modtaget indkomne forslag.  

 

Valg af revisor 

• Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Beierholm i Bagsværd. 
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• Beierholm genvælges. 

 

Valg af Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

• Generalforsamlingen valgte Jesper Olsen som formand for en toårig periode. 

• Generelforsamlingen valgte Karinna Bardenfleth, Frederik Windfeld, Christian Ougaard, 

Natascha Linn Felix og Thomas Elkjær til bestyrelsen for en toårig periode. 

• Generalforsamlingen valgte Mohammad Hamza, Charlotte Willer, Kristian Jepsen og Emma 

Siemens Lorenzen som bestyrelsessuppleanter for en etårig periode, i den nævnte 

rækkefølge. 

 

Eventuelt 

Jesper takker afgående bestyrelsesmedlemmer Jasmin Frentzel Sørensen Terkel Friis-Jørgensen for 

hans vigtige indsats i TI-DK. 

 

 

Referat Godkendt                                       

 

Dato: 30/03-2022 

 

Underskrift 

 

Marina Kristensen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


