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______________________________________________________________________________________ 
 

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 7/2015 
19. november 2015, kl. 18.00-21.00 

Mødet blev afviklet hos Anti Doping Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
______________________________________________________________________________________ 

 
Til stede:  
• Mette Hartlev (MH) 
• Kim Dalhoff (KD, forlod mødet kl. 20.30 under behandling af punkt 4.3) 
• Marie Overbye (MO) 
• Troels Borring (TB) 
• Berit Puggaard (BP, ankom kl. 18.35 under behandling af punkt 2) 
• Poul Gade (PG) 
• Michael Ask (MA) 
• Kim Højgaard Ravn (KHR) 
 
Afbud:  
- 
 
Mødet begyndte kl. 18.05. 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2.  Meddelelser 
MA og MH orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde, herunder vedr. 
WADA’s rapport vedr. doping i Russisk atletik og den efterfølgende udvikling, internationale møder, status på 
platform vedr. matchfixing, status på arbejdet med indbringelse af sager for DIF's Dopingnævn og Motions-
dopingnævnet, kontrollantseminar, MA-deltagelse ved ordførermøde i Folketingets Kulturudvalg, deltagelse 
og bidrag til Play the Game-konferencen i Århus i oktober 2015, aktuelt stillingsopslag vedr. efterretnings-
medarbejder, mv. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
3.  Økonomi: Budget 2016 
MA præsenterede Budget 2016 og redegjorde for ændringerne i forhold til det tidligere fremlagte udkast på 
bestyrelsesmødet den 29. oktober 2015. Bestyrelsen drøftede budgettet og vedtog det herefter som forelagt. 
Sekretariatet fremsender Budget 2016 til Kulturstyrelsen. 
 
4.  Strategi 2016-18 
Sekretariatet har med input fra bestyrelsen udarbejdet udkast til strategi herunder strategiske mål og over-
ordnede handlinger. Bestyrelsen drøftede udkastet og justerede på mødet i nogle mål og handlinger og gav 
inputs til formuleringer, som sekretariatet færdiggør. Sekretariatet indarbejder bestyrelsesns ændringsønsker 
og fremsender i dialog med MH revideret udkast til bestyrelsens endelige godkendelse.  
Bestyrelsesmedlemmerne sender evt. kommentarer til mission til KHR.  
 
5.  Bestyrelsens mødeplan 2016 
Bestyrelsen fastlagde at fast mødetidspunkt som udgangspunkt er tirsdage fra kl. 15-18. Sekretariatet frem-
sender nyt forslag til mødeplan til bestyrelsens godkendelse. 
 
Eventuelt 
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TB orienterede om, at han inviterer til møde med DGI, DIF og DFIF den 4/2-16 i DGI-byen mhp. generel dia-
log omkring samarbejdet omkring antidopingarbejdet og med udgangspunkt i ADD’s Strategi 2016-18. TB 
opfordrede repræsentanter fra bestyrelsen og sekretariatet til at deltage i mødet, hvilket der var opbakning 
til. 
 
Mødet sluttede kl. 21.20. 


