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Bestyrelsesmøde: 4/2014 
4. september 2014 
_______________________________________________________________________ 

 
Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 4/2014 

4. september 2014, kl. 13.00-16.00 
Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby 

_______________________________________________________________________ 
 

Til stede: Mette Hartlev (MH), Lotte Büchert (LB, ankom kl. 13.20 under behandlingen af punkt 2.1), Morten 
Storgaard (MS), Adam Spliid (AS), Michael Kjær (MK), Camilla Andersen (CA), Birgitte Nielsen (BN), Morten 
Mølholm Hansen (MMH), Lene Volke Roesen (LVR) samt Lone Hansen (LH). Kim Højgaard Hansen (KHH) 
tog referat. 
 
Afbud: Morten Bennekou (MB), Thomas Bagge Olesen (TBO), Claus Schou Jensen (CSJ). 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af underpunkt 3.1. 
 
2.  Meddelelser fra formand/administration 
2.1 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 
LH og MH gennemgik kvartalsrapport for 2Q14. LH gjorde opmærksom på, at totalkolonnen for antallet af 
fitnessbesøg i Tabel 2.1.1 ved en fejl kun rummer fitnessbesøgene fra 1Q14 og ikke summen af besøg for 
både 1Q14 og 2Q14. Antallet af aflagte fitnessbesøg i 2Q14 på side 9 rettes desuden fra det fejlagtigt angiv-
ne totaltal for hele året på 314 besøg til de korrekte 181 besøg for 2Q14. Sekretariatet eftersender revideret 
kvartalsrapport med opdaterede tal i forbindelse med referatet. LH orienterede om, at koncept for kommune-
samarbejder samt ansøgningsmateriale vedr. kommunesamarbejdsprojekt i relation til SATS-puljemidler er 
godkendt den 3. september på møde i KUM. Ansøgningsmateriale sendes ud efter ministerens godkendelse 
(tidsramme ca. 1 uge). Ansøgningsfrist medio november med planlagt opstart i 2015. Der er til det samlede 
arbejde afsat 7,4 mio. kr. af satspuljen over en 4 årig periode (2014-17) og kommunerne skal egenfinansiere 
med 50 %. 
 
Bestyrelsen drøftede vigtigheden af fokus på arbejdet med kosttilskud, herunder information om dette.  
Bestyrelsen drøftede antallet af foretagne prøver i motionsområdet. BN udtrykte tilfredshed med arbejdet og 
opfordrede til fortsat opmærksomhed på området, herunder lejet for antal af prøver. LH orienterede om, at 
der er fokus på dette bl.a. via årlige møder med interessenterne herom. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
2.2 Løst og fast fra sekretariatet 
MH og LH orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. 
 
• Der verserer pt. en whereabouts-sag, som er indbragt til Dopingudvalget. Første sag hvor alle tre over-

trædelser er i ADD-regi. Sagen føres i dansk regi. LH orienterede om sagsforløbet.  
• MH har deltaget i debat på P1 med filosof og professor ved RUC Thomas Søbirk vedr. spørgsmålet om 

frigivelse af doping. 
• Ædelgasserne Xenon og Argon er ekstraordinært tilføjet dopinglisten med virkning fra 1. september 

2014. Nyhed om ændringen er lagt på ADD’s hjemmeside. Dopingliste og bekendtgørelse er opdateret. 
• Der er nu en analyse for væksthormon på plads. WADA har krav om, at en andel af analyserne fra 2015 

skal indeholde test af væksthormon. ADD har setup klar til dette. 
• KUM har efter planen initieret evaluering af regeringens 8 initiativer mod brug af motionsdoping fra 2012. 

IDAN forventes at foretage evaluering, som finansieres af KUM. Evalueringen kan benyttes i forbindelse 
med de politiske drøftelser af motionsområdet som aftalt i politisk stemmeaftale. 

• LH har holdt oplæg ved Nordisk Idrætsembedsmandsmøde sammen med Jennny Schulze fra NAPMU. 
• LH har repræsenteret ADD ved VIP-arrangement i forbindelse med VM i badminton i Ballerup. 
• Dialog med både Københavns Politik og Rigspolitiet vedr. udveksling af oplysninger. Dags dato indgået 

mundtlig aftale med Rigspolitiet om at formalisere samarbejde om gensidig udveksling af oplysninger. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
3.  Økonomi, halvårsregnskab for 1. kvartal 2014 (Lukket punkt) 
- 
 
4.  Kommunikationsstrategi 
MH orienterede om arbejdet med kommunikationsstrategi, handlingsplan for kommunikation og præsentere-
de oplæg til drøftelse. 
 
Bestyrelsen  

1) traf principbeslutning om, at ADD’s kommunikationsarbejde fremadrettet tager udgangspunkt i Figur 
1.1 i Bilag 4.1 Kommunikationsstrategi 2014-2016 (p. 2) 

2) traf principbeslutning om at model for handlingsplan i Bilag 4.2 fremadrettet udgør skabelonen for 
operationaliseringen af ADD’s til enhver tid gældende kommunikationsstrategi 

3) drøftede og vedtog Kommunikationsstrategi 2014-16 med det forbehold, at enkelte ændringsønsker 
indføres, bl.a. vedr. sproglig opstramning og forenkling af beskrivelsen af de strategiske fokusområ-
der. Sekretariatet fører bestyrelsens ændringsønsker ind i strategien og rundsender de revidererede 
fokusområder til bestyrelsen til endelig godkendelse. 

4) drøftede oversigten over kommunikationsindsatser og bemærkede 
a. at muligheden, fordele og ulemper ved ADD’s evt. brug sociale medier som Facebook og 

især Twitter skal afdækkes og genovervejes. Dette under hensyntagen til ressourcetræk. 
b. at udarbejdelse af kommunikativt kriseberedskab skal opprioriteres. 
c. at ekstern kommunikation via organisationens fageksperter i udvalgte sager kan bidrage til 

endnu højere troværdighed 
d. at der sondres mellem idrætsorienterede medier og journalister og indenrigsorienterede i 

forbindelse med kommunikationsindsatsen omkring ADD’s arbejde i hhv. idrætten og moti-
ons-/samfundsområdet. 

5) traf beslutning om, at sekretariatet udarbejder konkret handlingsplan for kommunikation, generisk 
kommunikationspolitik samt kommunikativt kriseberedskab med henblik på forelæggelse for besty-
relsen 

 
5.  Undersøgelse om dopingbrug i dansk cykelsport (Lukket punkt) 
- 
 
Eventuelt 
Næste møde: Onsdag den 26. november fra kl. 15-20 inkl. middag. Sekretariatet orienterer om hvor møde 
og middag afholdes. 
 
Mødet blev afsluttet kl 16.00. 
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