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Oplæg v. Jakob Willer fra Teleindustrien 
Jakob Willer fremlagde status på logningsbekendtgørelsen og Teleindustriens holdning til denne. I 

hovedtræk blev følgende emner berørt: 

• Teleindustriens arbejde med og holdning til logningsbekendtgørelsen 

• 3 udfordringer i arbejdet vedrørende bekendtgørelsen blev fremlagt: 

o Hvem gemmer sig bag IP-adresser, og hvordan kan det løses? 

o Lokationslogning i forhold til data etc. 

o Sessionslogning 

• Dernæst blev de tekniske løsninger på ovenstående udfordringer uddybet 

• Det blev afslutningsvist besluttet at Teleindustrien og Rådet skulle koordinere deres høringssvar til 

logningsbekendtgørelsen. Dette vil blive nærmere diskuteret til et konkret lovudkast er udarbejdet. 

 
Formandens beretning 
Rasmus Theede gjorde status for Rådets arbejde siden sidst, hvori presseaktivitet og projektarbejde blev 

gennemgået. Det blev desuden besluttet at Rådet skulle gøres mere synlige på LinkedIn. 

 

Regnskab v. Michael Bruun 
Regnskabet blev gennemgået og uddybet. Herunder: 

• Medlemsudstående 

• Hvordan Rådet har brugt ekstra penge på sociale medier (primært Facebook) for at skabe mere 

omtale. Dette har haft en positiv effekt, da trafikken på Rådets profil er steget. 

• Indsamling af fuldmagter blandt bestyrelsen, så Rådet kan få udstedt et separat kreditkort. 

• Frivilligt forhøjet kontigent hos de kunder der ønsker det. Herunder blev det diskuteret: 

o Hvad får man får det 

o Bedre markedsføring af muligheden hos de eksisterende medlemmer 

Sikkerhedstjekket 
Rasmus Theede fremlagde status for Sikkerhedstjekket siden lanceringen i slutningen af november. 

• 2000 besøgende indtil videre 

• 300 har gennemført og hentet rapport 

• Stor ros fra samarbejdspartnere og generel meget positiv feedback 

• Sikkerhedstjekkets relevans blev desuden vendt i forhold til SMV-forordningen 

• Opfølgning på Sikkerhedstjekket skal ske igen om et halv til et helt år 
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CodeX 2.0 
Fie Sohn Højlund gjorde status for CodeX 2.0 siden sidste møde. Følgende emner herunder blev fremlagt: 

• Fundraising for projektet og hvilke muligheder der er herfor 

• Digital dannelse skal være en del af den nye platform 

• Et fællesmøde for CodeX og dets samarbejdspartnere skal sættes op 

• Generelt skal konceptet på plads og processen skal gentænkes med bestyrelsen, så CodeX kan 

komme videre 

Høringssvar 
Anette Høyrup fremlagde status på Rådets seneste høringssvar. Følgende emner herunder blev fremlagt: 

• Større arrangement og mere feedback fra bestyrelsen er påkrævet 

• Fie kan være skribent, hvis nødvendigt og ved klar feedback fra bestyrelsen 

• Der skal laves en årskalender for de høringssvar Rådet gerne vil ud med 

 

Positionspapirer 
Ole Kjeldsen fremlagde status for Rådets positionspapirer. Herunder blev processen for udarbejdelsen af 

positionspapirer vendt. Relevansen for alle positionspapirer blev desuden gennemgået, samt tovholderne 

for hver enkelt. 

 

Generel status for Rådet 
Rasmus Theede gjorde status for Rådets arbejde generelt og samarbejdet i bestyrelsen. Her blev det 

besluttet: 

• Rådet skal mødes hver 2. uge (evt. telefonmøde) 

• Bestyrelsen skal have en fredagsmail hver uge med en status 

• Fie skal have en liste over positionspapirer og høringssvar 

 

  

  

  

  

  

  

      

  


