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______________________________________________________________________________________ 
 

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 5/2016 
13. december 2016, kl. 16.30-19.30 

Mødet blev afviklet på Det Juridiske Fakultet, Studiestræde 6, 1455 København K 
______________________________________________________________________________________ 

 
Til stede: Mette Hartlev (MH), Berit Puggaard (BP), Marie Overbye (MO), Kim Dalhoff (KD), Poul Gade (PG), 
Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR) 
Ikke til stede: Troels Borring (TB) 
 
Mødet begyndte kl. 16.30 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2.  Informationssikkerhed 
MA orienterede om efterårets brud på sikkerheden i WADA’s systemer via en IOC-konto og det følgende 
læk af flere danske og internationale udøveres oplysninger. MA orienterede desuden om ADD’s arbejde med 
informationssikkerhed. Bestyrelsen bakkede op om arbejdet og betonede vigtigheden af et fortsat fokus på 
området, allokering af ressourcer til arbejdet og særligt awareness og uddannelse af medarbejdere, da en 
stor andel af brud på sikkerhed generelt kan henføres til medarbejderadfærd, snarere end fx utilstrækkeligt 
IT-setup. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om en senere opdatering i løbet af 2017 på arbejdet 
med sikkerhed samt løbende opdatering i forhold til området. 
 
3.  Analyser og re-analyser 
MA præsenterede de strategiske overvejelser bag ADD’s arbejde med analyser og re-analyser af 
dopingkontroller, omfanget af arbejdet, samt forventninger til udviklingen i omkostningerne på området. 
Bestyrelsen drøftede arbejdet på området og gav følgende input til sekretariatets videre arbejde: 
• at man bør overveje, om man kan gøre endnu mere for at oplyse udøverne om, at prøverne opbevares i 

op til 10 år og kan udtages til re-analyse, 
• at man kan overveje at tage ekstra prøver fra til re-analyse for nogle idrætsgrene ud fra idrætsgrenenes 

historik i forhold til dopingforseelser, 
• at man kan overveje at fastsætte et måltal, fx en procentandel, på hvor mange prøver, der tages fra til 

re-analyse. ADD og øvrige NADO’er afventer i den forbindelse nærmere retningslinjer fra WADA, hvoref-
ter man med fordel kan overveje spørgsmålet. 

Sekretarietet følger op på bestyrelsens input. 
 
4.  Økonomi 
Bestyrelsen drøftede ADD’s budget 2017, og gav følgende input: 
• Overvej ensretning af fortegn på afvigelserne på indtægts- og udgiftssiden 
• Vigtig at ledsage budgettet med kommentarer, særligt i forhold til omverdenens tolkning af tallene. Fx 

væsentligt hvis udgifter til administration stiger grundet initiativer, der adresserer de større krav til fx sik-
kerhed og digitalisering. 

• Vigtigt at prioritere kompetenceudvikling af medarbejderne mhp. fasholdelse og videreudvikling af med-
arbejderne og de rette kompetencer til at håndtere organisationens komplekse opgaver 

 
Bestyrelsen drøftede moms i relation til ADD’s virke og gav med forbehold for anden udvikling i sagen føl-
gende input: 
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• ADD bør påbegynde praksis med momsbelægning, og sidenhen få afklaret, om/hvor meget moms der 
kan ”løftes” af 

• ADD bør arbejde for scenariet med fuld momsregistrering. Et evt. overskud kunne man bruge til at redu-
cere prisen for de samarbejdspartnere, der måtte blive påvirket, herunder mhp. på at begrænse en evt. 
fordyrelse for slutbrugerne. 

 
5.  Kommunikationspolitik 
Bestyrelsen drøftede udkast til kommunikationspolitik og gav input til sekretariatets videre arbejde med det 
interne arbejdsdokument: 
• S. 1: Hvor og hvordan kommunikerer ADD?: Første sætning i tredje afsnit vedr. saglig argumentation 

kan med fordel omformuleres, så budskabet fremgår tydeligere – del evt. sætningen i to. 
• S. 5, Pressehenvendelser til bestyrelsen: Præciser gerne at clearing med MH er i spørgsmålene af poli-

tisk karakter, og ikke i spørgsmål hvor  bestyrelsesmedlemmer agerer faglige eksperter. 
• S. 5-6, Forskningsformidling:  

o Udelad ”Især” i første linje i afsnittet, for at undgå en reference om ”forkert signal” til første sæt-
ning i afsnittet. Overvej i den forbindelse, om der kan findes et andet ord end ”forkert”. 

o Omformuler gerne sætningen omkring ADD-medarbejderes evt. levering af eller bidrag til artik-
ler, abstracts eller data positivt – herunder at ønsker man dette, skal det afstemmes med direk-
tøren. 

o Præciser om nødvendigt gerne, at bestyrelsesmedlemmer er undtaget for de nævnte begræns-
ninger 

 
6.  Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2015-16 
Bestyrelsen evaluerede bestyrelsesarbejdet, og gav følgende bemærkninger: 
• Antal møder ok og varighed på tre timer fint. Man kan overveje ét årligt længere møde med temadrøftel-

ser, mere fagligt indhold, og lign. Konkrete oplæg i 2017 kunne fx være vedr. efterretningsarbejdet, risi-
kovurdering og testplanlægning, motionsområdet evt. inkl. oplæg fra en fitnesskonsulent, TUE (hvad bli-
ver givet, udfordringer, dilemmaer), mv. Bestyrelsesmedlemmerne kan evt. også bidrage med oplæg fra 
deres fagområder. 

• Bestyrelsen udtrykte tilfredsmed med balancen mellem forhold der er afstemt på forhånd hhv. på mødet, 
med mødematerialet og betonede vigtigheden af at alle møder velforberedt op mhp. størst mulig kvalitet 
i mødet  

 
7.  Meddelelser 
MA orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog oriente-
ringen til efterretning. 
 
Eventuelt 
• MH orienterede om, at KD, MO og BP forventeligt genbeskikkes til bestyrelsen, dermed for en fireårig 

periode fra 2017. 
• Bestyrelsen besluttede at flytte det planlagte bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2017 til dagen ef-

ter tirsdag den 28. marts 2017, fortsat kl. 16.30-19.30, da mandage passer dårligt. 
 
Mødet sluttede kl. 19.30 


