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Referat af bestyrelsesmøde i CSR Forum 

Dato: Tirsdag den 12. september 2017 
Sted: København K 
Mødeleder: Maria Wagner Reinhard 
Deltagere: Karim Buus Drif 

1) 
Håndtering af personskadende bagvaskelse og infiltration af foreningens demokratiske proces 

- Fokus på transparens og dialog i tråd med bestyrelsens værdier og CSR Forums ny DNA.  

- Der er sendt mails direkte til alle de bagvaskede underskrivere, der kunne opspores online. Mai-
len skaber transparens og inviterer til dialog.  

- Dialogmøde for de udsatte med deltagelse af advokat og konfliktmægler afholdes den 14. sep-
tember.  

- Der er ligeledes online søgt at skabe transparens og åbnet op for dialog. Læs indlæg på forenin-
gens blog her: http://csrforum.dk/2017/09/16/status-2-kort-om-csr-forums-demokratiske-tilstand-
og-lidt-om-fremtiden/  

- Erik Alhøj og Claus Frier der systematisk har haft infiltreret CSR Forum og initieret underskrift-
sindsamlingen, på vegne af dem selv og en betragtelig andel bagvaskede personer, er begge fra 
dags dato ekskluderet af CSR Forum. Dette besluttes på bestyrelsesplan og sker uden inddragelse 
af foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen. 

- Erik der ikke selv er medlem af foreningen - er sat i karantæne - indtil at han indvilliger i at mø-
des med bestyrelsen i CSR Forum, den tilknyttede advokat og en konfliktmægler. Dette besluttes 
på bestyrelsesplan og sker uden inddragelse af foreningens øverste myndighed, generalforsam-
lingen. 

- Ovenstående gælder ligeledes Claus. Dette besluttes på bestyrelsesplan og sker uden inddragelse 
af foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen. 

2) 
Overdragelse af diverse rettigheder, herunder etablering af ny Netbank grundet infiltration  

- Tidligere bestyrelsesmedlem Nils Thorsen har siden november 2016 ikke ønsket at samarbejde 
omkring en frivillig overdragelse af rettighederne af diverse online services købt i foreningens 
navn for foreningens midler. 

- Tidligere bestyrelsesmedlem Nils Thorsen har siden november 2016 ikke ønsket at samarbejde 
omkring en frivillig overdragelse af rettighederne til foreningens sociale medier. Se eksempel på 
fortsat misbrug her: https://www.linkedin.com/groups/3678607/profile  
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- Tidligere bestyrelsesmedlem Nils Thorsen har siden februar 2017 ikke ønsket at samarbejde om-

kring en frivillig overdragelse af sit hævekort til foreningskontoen og sin tegningsret til forenin-
gens Netbank.  

- Foreningens bank varslede den siddende bestyrelse tilbage i juni måned 2017 om at tidligere be-
styrelsesmedlem Nils Thorsen flere gange via telefonen,  havde søgt at manipulere kundeservice 
til at udlevere diverse bankoplysninger. Med afsæt i bankens rådgivning besluttede den siddende 
bestyrelse af lukke foreningens kort og Netbank ned indtil, der var/er skabt et fuldt overblik over 
Nils Thorsens manipulation og infiltration.  

- Nærværende konfliktpunkter er del af en historisk konflikt mellem Nils Thorsen og den siddende 
bestyrelse. Fra den den. 1 december 2017 søges konflikten aktivt afviklet via politiets mæglings-
tilbud.   

3) 
Årsregnskab 2016  

- Tidligere bestyrelsesmedlem Nils Thorsen har siden februar 2017 ikke ønsket at samarbejde om-
kring en frivillig overdragelse af funktionen kasserer, hvilket blandt andet har været omhandlen-
de tilbageholdelse af bilag samt udeblivende bemærkninger og redegørelser for sit forbrug, i ti-
den før og efter sin tid, som tegningsberettiget bestyrelsesmedlem og konstitueret kasserer i fore-
ningen.  Dvs. frem til og med  

- Det materiale som bestyrelsen og den tidligere revisor har kunne stykke sammen, sendes til ny 
revisor medio. november 2017.  Revisorvalget besluttes på bestyrelsesplan og sker uden inddra-
gelse af foreningens øverste myndighed, generalforsamlingen. 

- Nærværende konfliktpunkt er del af en historisk konflikt mellem Nils og den siddende bestyrel-
se. Fra den den. 1 december 2017, søges konflikten aktivt afviklet via politiets mæglingstilbud.   

4) 
Professionalisering af CSR Forum  

- I udviklingen af et nyt og relevant CSR Forum er der siden februar 2017 allerede investeret tu-
sinder af frivillighedstimer på tværs af mere end 100 ildsjæle.  

- For første gang siden 2012, byder CSR Forum i efteråret 2017 på et kontinuerligt medlemstilbud, 
jf. gældende lovgivning for foreninger. 

- Den store opbakning for et moderne CSR Forum har været enorm, hvilket betyder at der via di-
verse foreningsaktiviteter i efteråret 2017, for første gang siden 2012 er grundlag for at rekruttere 
kontingentbetalende medlemmer jf. gældende lovgivning for foreninger.  

- Siden februar 2017 har bestyrelsen  målrettet arbejdet med en professionaliseringsstrategi. I peri-
oden er der blevet testet en række løsninger til et funktionelt sekretariatshold, ansættelse af en 
studentermedhjælper,  et værdiskabende sponsortilbud, en 100 % medlemsdrevet blog, en hånd-
fuld eventformater etc. 
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- I Q4 arbejder bestyrelsen aktivt på at rekruttere en sekretariatsleder til indtrædelse fra den 1. ja-

nuar 2018. Der arbejdes i første omgang på køre en frivillig i stilling til posten fra og med okto-
ber 2017.
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