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Bestyrelsesmøde: 2/2015 
13. februar 2015 
______________________________________________________________________________________ 

 

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 2/2015 
13. februar 2015, kl. 13.30-16.30 

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

 
Til stede: Mette Hartlev (MH), Kim Dalhoff (KD), Troels Borring (TB), Marie Overbye (MO), Berit Puggaard 
(BP). Fra sekretariatet deltog afgående direktør Lone Hansen (LH), fra 15. februar konstitueret direktør Chri-
stina Friis Johansen (CFJ) og som referent Kim Højgaard Ravn (KHR). Revisor Torben Kristensen deltog 
ved behandlingen af punkt 2’s første del. 
Afbud: Poul Gade (PG) 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2.  Økonomi 
Revisor Torben Kristensen, EY, deltog indledningsvist ved behandlingen af punktet og gennemgik årsrapport 
med særligt fokus på regnskabet, revisionsprotokollat og ansvarsprotokollat. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning og roste forarbejdet og redegørelsen. Afgående direktør Lone Hansen gennemgik årsrapport for 
2014, hhv. årsregnskab og ledelsesberetning. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for 2014, 
revisionsprotokollat for 2014 samt ansvarsprotokollat for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og 
omfang.  
Bestyrelsen drøftede desuden de udfordringer, der er i forhold til ”samfundsområdet”, som kræver en massiv 
indsats, der involverer en række aktører (bl.a. Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og kommunerne), og 
hvor der er behov for at se nærmere på finansiering af indsatsen i. 
 
3.  ADD-vedtægter og bestyrelsens forretningsorden 
MH orienterede om ændringerne af ADD’s vedtægter og bestyrelsens forretningsorden og baggrunden for 
disse ændringer. Bestyrelsen drøftede § 6.4 vedr. valg af revisor og besluttede at fastholde bestemmelsen. 
Bestyrelsen besluttede at lade § 11.2 udgå, da den dels synes at være forældet ligesom § 11.1 synes at 
være dækkende. § 11.3 ændredes dermed til ny § 11.2. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev ADD’s reviderede vedtægter samt den reviderede forretningsorden for 
bestyrelsen med ovennævnte ændringer. 
Bestyrelsen drøftede desuden retningslinjer for bestyrelsens kommunikation med omverdenen, og beslutte-
de at drøfte dette nærmere på et senere bestyrelsesmøde. 
 
4.  Direktøransættelse 
MH gav kort status på processen med ansættelse af ny direktør. Bestyrelsen havde forud for mødet nedsat 
ansættelsesudvalg, som udgøres af MH, MO og TB. CFJ deltager på vegne af medarbejdergruppen som 
observatør, ligesom Mercuri Urval bidrager i processen og er repræsenteret ved samtalerne. Bestyrelsen 
drøftede kort status på ansættelse af ny direktør og processen for dette og tog herefter orienteringen til efter-
retning. 
Bestyrelsen gav ved underskrivning af relevante dokumenter på mødet konstitueret direktør per 15. februar 
2015, Christina Friis Johansen, økonomisk anvisningsret samt dispositionsret over ADD’s bankkonti, så ADD 
kan disponere økonomisk og agere frem til den nye direktørs tiltrædelse. 
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5.  Udviklingsaftale 
Anti Doping Danmarks hidtidige rammeaftale med Kulturministeriet gjaldt for 2013-14. MH orienterede kort 
om udkast til udviklingsaftale for 2015 og baggrunden for denne. Bestyrelsen drøftede fristen for udarbejdel-
se af omverdensanalyse ultimo august 2015. Det blev vurderet, at det trods den afventende ansættelse af ny 
direktør umiddelbart er muligt at nå at udarbejde omverdensanalysen indenfor fristen, da der foreligger væ-
sentligt baggrundsmateriale fra arbejdet omkring udredningen af idrættens økonomi og struktur. Sekretaria-
tet kan desuden ud fra dette grundlang påbegynde arbejdet allerede inden en ny direktørs tiltrædelse. 
Bestyrelsen godkendte udviklingsaftale 2015 med Kulturministeriet og MH underskrev på vegne af ADD og 
bestyrelsen denne. 
 
6.  Årsberetning 
Bestyrelsen godkendte form og tidsplan for udarbejdelse af årsberetning for 2014 mhp. bestyrelsens god-
kendelse af udkast til årsberetning på bestyrelsesmøde i april/maj 2015. 
Bestyrelsen besluttede at drøfte evt. ændring af praksis vedr. årsberetningens form og indhold i forbindelse 
med den overordnede drøftelse af organisationens kommunikation ved et senere bestyrelsesmøde. MH ori-
enterede i den forbindelse kort om den tidligere bestyrelses overvejelser omkring evt. årlige dialogmøder 
med interessenter og samarbejdspartnere i og omkring idrætten og indenfor samfundsområdet. 
 
7.  Bestyrelsens mødeplan for 2015 
Bestyrelsen godkendte oplæg til mødeplan for bestyrelsen i 2015 med den ændring, at det foreslåede møde 
i juni udgår. Bestyrelsen besluttede at torsdag gøres til fast mødedag med forbehold for, om PG, som ikke 
deltog i mødet, har indsigelser. Møderne lægges med starttidspunkt i tidsrummet 15-18. Møderne afholdes 
enten i Studiestræde 6, eller i Brøndby – sidstnævnte bl.a. af hensyn til kontakten og synligheden overfor 
sekretariatet samt bedre mulighed for brug af faglige medarbejderoplæg på møderne. Formand/sekretariat 
koordinerer vedr. konkrete mødedatoer og tidspunkter for bestyrelsesmøderne i 2015. 
 
8.  Meddelelser 
8.1 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2014 
LH orienterede om kvartalsrapporten for 4. kvartal 2014. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Fokus i den nuværende rapporteringsform har været på strategiske mål. LH vurderede, at ADD fremadrettet 
muligvis kan blive mødt af krav om højere grad af resultatorienteret afrapportering. 
 
8.2 Meddelelser 
MH orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde, herunder at: 
• afrundingen af arbejdet med undersøgelsen af brug af doping i dansk cykelsport pågår. 
• KUM har fremsat lovforslag om fremme af idrættens integritet, som betyder en ændring af lov om frem-

me af dopingfri idræt. Ændringen omfatter oprettelsen af en national platform for bekæmpelse af match-
fixing. KUM’s placering af en sådan enhed er ikke fastlagt. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Eventuelt 
Intet at bemærke. 
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