
 
 

REFERAT 
                              
_______________________________________________________________________ 

 
ADD bestyrelsesmøde nr. 2/2014 

20. marts 2014, kl. 15.00-19.00 
Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby 

_______________________________________________________________________ 
 
Til stede: Mette Hartlev (MH), Michael Kjær (MK), Morten Bennekou (MB), Adam Spliid (AS), Camilla An-
dersen (CA), Thomas Bagge Olesen (TBO), Morten Mølholm Hansen (MMH), Lotte Büchert (LB), Birgitte 
Nielsen (BN), Claus Schou Jensen (CSJ), Morten Storgaard (MS) samt Lone Hansen (LH). Kim Højgaard 
Hansen (KHH) tog referat. Malene R. Johannisson og Michael L. Madsen deltog under punkt 4.2 vedr. moti-
onsdopingindsatsen. 
 
Afbud: Lene Volke Roesen (LVR). 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  
 
2. Meddelelser fra formanden/administrationen 
2.1 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2013  
LH/MH gennemgik kvartalsrapport for 4. kvartal 2013. MMH opfordrer til stringens i terminologi i kvartalsrap-
port, ledelsesberetning, mv. i forhold til brugen af termerne foreningsbaseret, foreningsfitness, motionscen-
tre, mv. LH orienterede om, at der er fokus på dette, og at der vil blive fulgt op på det. 
MH opfordrede til, at sekretariatet ved lejlighed giver oplæg for bestyrelsen vedr. praktisk afvikling af kontrol-
besøg i forskellige typer af centre, fx ubemandede centre, forskellen på dialogbesøg, kontrolbesøg, mv. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
2.2 Ophør af samarbejde med Teknologisk Institut – Update 
MH/LH gav en kort status på ophør af samarbejde med TI, bl.a. i forhold til håndteringen af pressehenven-
delser, henvendelser fra de berørte udøvere, samarbejde med DFHO i processen, mv. TI’s forsikringssel-
skab har givet udtryk for, at ADD’s erstatningskrav kan imødekommes ved nærmere dokumentation af om-
kostninger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
MK opfordrede til, at man ikke lader sig afskrække i forhold til evt. fremtidige muligheder for at etablere sam-
arbejde med alternative laboratorier, som har de fornødne kvalitetssikringsprocedurer. 
 
2.3 Løst og fast fra sekretariatet 
LH orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. 
• Afventer fortsat svar fra Datatilsynet vedr. anmeldelsen af Stop Doping-linjen. 
• WADA-kode-implementering pågår. Især fleksibiliteten i forhold til motionister og sanktioner drøftes. Der 

er bevilget midler fra KUM til dækning af omkostning ved oversættelse af koden. 
• ADD indkaldt til to retsmøder for at vidne i forbindelse med, at vi anmelder centre, der ikke skilter korrekt. 
• Vedr. CIRC, Cycling Independent Reform Committee: Ni NADOer har henvendt sig for at drøfte dele af 

CIRC’s arbejde: USA, Canada, Spanien, Holland, Schweiz, Norge, Tyskland, England, Danmark. Møde i 
næste uge. 

• Samarbejdsaftaler: Arbejdet med at få politisamarbejdsaftalen for 2014 pågår. Forsvaret har bedt om 
møde angående muligt samarbejde. Kriminalforsorgen har ikke afklaret hvorledes de vil samarbej-
de/arbejde med dopingkontrol af indsatte. Afklarende møde med sikkerhedschefen m.fl. medio april. 
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• Rasmus Quaade i medierne: Samarbejde med DCU om kommunikation. Dialog med RQ. Input taget til 
efterretning. Atleter og kontrolansvarlige kontrollanter mødes mhp. samarbejde. Der er desuden fulgt op i 
forhold til kontrollanterne i forhold til et skærpet fokus på procedurer. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
3. Årsrapport og Årsberetning 2013 
3.1 Årsrapport og tilhørende Revisionsprotokollat 2013 
LH orienterede om Årsrapport 2013, som udgøres af Ledelsesberetning 2013 og Årsregnskab 2013.  
 
Ledelsesberetning:  
• Efterforskning: BN anførte, at man kan overveje en supplerende bemærkning om, at det er de første 

erfaringer, der er gjort nu, og at der ikke er taget beslutning om, hvordan der skal arbejdes med området 
fremadrettet. LH oplyste om, at disse overvejelser er inkorporeret i målsætninger for 2014. MH mindede 
om, at det er aftalt i bestyrelsen, at spørgsmålet tages op til en strategisk drøftelse i bestyrelsen ved et af 
de kommende møder. 

• MMH: Faktuelle input til side 10-11 vedr. terminologi jf. punkt 2.1. 
• CA gjorde opmærksom på en slåfejl på side 19: markedsføring.  
 
Årsregnskab: Bestyrelsen drøftede årsregnskabet. 
 
LH orienterede desuden om Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2013. Ingen væsentlige anmærkninger 
fra revisionen. Der er dog i lighed med tidligere år bemærkning vedr. manglende funktionsadskillelse, som 
kan henføres til organisationens begrænsede størrelse. 
 
Bestyrelsen godkendte både Årsrapport 2013 med ovennævnte kommentarer og Revisionsprotokollat 2013 
med underskrift. LH indhenter underskrift fra ikke-tilstede-værende bestyrelsesmedlemmer (LVR). 
 
3.2 Udkast til Årsberetning 2013 
LH/MH introducerede oplæg til Årsberetning 2013, der er et indholdsudkast og dermed ikke en færdigbear-
bejdet udgave.  
 
Bestyrelsen drøftede Årsberetning 2013: 
• AS: Internationalt samarbejde – slå større slag for at være kommet i mål med danske prioriteter i revision 

af WADA-kode. Fx fleksibilitet i forhold til længde på sanktion på motionsområdet. 
• MB: Nævne noget om afslutning på efterforskningen af cykelsporten om muligt. 
• MH bemærkede, at der er ført en tak til den afgående bestyrelse ind i forordet. Bestyrelsen bakkede op 

om dette. 
• AS: Foreslog fodnote i analyseafsnit vedr. TI-samarbejdet og dets betydning for prøver, mv., selvom det 

først skete i 2014. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter oplæg til indhold og form for Årsberetning 2013. 
 
4. Evaluering af målsætninger 2013 samt målsætninger 2014 
4.1 Målsætninger for de strategiske indsatsområder 
LH gennemgik evaluering af målsætninger for 2013 ud fra de strategiske indsatsområder, der er aftalt i 
rammeaftalen for 2013-2014 med Kulturministeriet og pegede på fokusområder for 2014 og drøftede disse. 
 
Vedr. motions- og fitness-området orienterede LH om, at der lægges op til samme fremgangsmåde som i 
2013. BN gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at denne praksis konsolideres, og at kommunikation også 
er en vigtig del af arbejdet på området. TBO tilføjede, at erfaringer vedr. kommunikationen og de forandrin-
ger den måtte skabe, endnu ikke er indhentet, hvorfor det dertil er et argument i sig selv for at fortsætte 
fremgangsmåden. 
 
LH orienterede om, at der lægges op til, at kulturbearbejdning også i 2014 er i fokus på elite- og konkurren-
ceområdet. BN opfordrede til, at der vedr. kulturbearbejdning i elite- og konkurrenceområdet gås i dybden 
med begrebet, da det kan være et lidt uklart begreb, som kan kræve en vis præcisering. Og samtidig at der 

2 
 



tages højde for, at der kan være kulturforskelle ikke kun på tværs af idrætter men også på tværs af alder, 
køn, tendenser fra år til år, mv. 
 
MMH gjorde vedr. målsætninger for 2014 opmærksom på, at vedr. kommunikationsområdet er det at opnå 
befolkningens opbakning en vigtig målsætning. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte målsætninger for de strategiske indsatsområder 
for 2014. 
 
4.2 Motionsdopingindsatsen med udgangspunkt i informations- og oplysningsarbejdet samt orientering om 
satspuljemidler 
LH gav status på satspuljeprojekt vedr. antidopingarbejde i kommunerne.  
Malene R. Johannisson og Michael L. Madsen præsenterede den del af arbejdet indenfor motionsdopingind-
satsen, der handler om oplysning og information (forebyggelse). Der arbejdes med strategi for forebyggel-
sesarbejdet, med det formål at forebygge brugen af doping blandt udvalgte målgrupper – særligt unge. Ind-
satsen læner sig bl.a. op af hhv. en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse fra Statens Institut for Folke-
sundhed (SIF). Den kvalitative undersøgelse omfatter unge mænd og kvinder i aldersgruppen 15-23 år og 
afsluttes formentlig i maj. Den kvantitative undersøgelse omfatter en ungdomsårgang på gymnasierne og 
formentlig erhvervs- og produktionsskoler, med henblik på at kunne følge denne gruppe over en årrække. 
Delresultater af den kvantitative undersøgelse foreligger forhåbentlig ultimo 2014. ADD får via SIF-
undersøgelserne indsigt i relevante data om unges syn på doping, hvad og hvem der påvirker deres valg, 
motiver, kropidentitet, mv. Som en del ADD’s projekt skabes der desuden overblik over, hvilke interessenter, 
der indgår. Det er målet, at være klar med nye materialer inden udgangen af 2014.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede temaet. LB opfordrede til, at man overvejer at ind-
drage undersøgelser foretaget af SFI, som siden 1990’erne har fulgt unge og spurgt dem om en række rele-
vante forhold, som også kan have betydning for dette projekt. 
 
5. Økonomi (Lukket punkt) 
 
6. Forretningsorden og direktionsinstruks 
6.1 Opdatering af forretningsorden 
LH/MH præsenterede oplæg til opdatering af ADD’s forretningsorden. Bestyrelsen bemærkede, at man øn-
skede § 1 stk. 2 ændret til: ”Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.” Dette forenkler 
forretningsorden, da angivelsen af næstformandens rolle øvrige steder i forretningsordenen bliver overflødig. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen med de nævnte ændringer. 
 
6.2 Opdatering af direktionsinstruks 
LH/MH præsenterede oplæg til opdatering af ADD’s direktionsinstruks. Bestyrelsen drøftede denne, hvilket 
ikke gav anledning til ændringer. Bestyrelsen godkendte således direktionsinstruks uden kommentarer. 
 
7. Rådgivning i forhold til medicinske produkter – Ventoline (Lukket punkt) 
 
8. Kommunikationsstrategi  
Bestyrelsen drøftede kommunikationsstrategien for 2014-16 med særligt fokus på de foreslåede fokusområ-
der for kommunikation. 
Bestyrelsen ønskede justeringer af strategien. Fokusområde b) og c) ønskes skærpet og/eller gentænkt, 
således, at de bliver mere konkrete og problemorienterede, eller i stedet erstattes af andre problemoriente-
rede alternativer. Det blev fx foreslået, at et fokusområde kunne være at synliggøre, at antidopingarbejdet på 
motionsområdet også er en sundhedsproblemstilling (fx med politikere som primær målgruppe). 
Der blev endvidere efterlyst større stringens i dokumentets form og struktur, så det er klart, hvilken karakter 
dokumentet har (strategi vs. politik el. lign.). 
Sekretariatet arbejder videre med strategien, evt. under inddragelse af bestyrelsesmedlemmer, og bestyrel-
sen vil ved en senere lejlighed få strategien forelagt til godkendelse. 
 
Eventuelt 
Næste møde: 17/6 fra kl. 13-17 i Anti Doping Danmarks lokaler. 
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