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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

Møde i Anti Doping Danmarks bestyrelse 
1. maj 2013, kl. 13-17 

________________________________________________________________________ 
 
Til stede:  
Mette Hartlev (MH), Camilla Andersen (CA), Birgitte Nielsen (BN), Michael Kjær (MK), Morten Mølholm 
Hansen (MMH), Line Saletta (LS), Morten Bennekou (MB), Adam Spliid (AS), Claus Schou Jensen (CSN), 
Lotte Büchert (LB), Morten Storgaard samt Lone Hansen (LH). Jakob Berget (JB) holdt oplæg under pkt. 5. 
 
Afbud: Lene Volke Roesen (LVR) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
MH ønskede at tilføje et underpunkt til pkt. 2 med orientering fra forskningsstrategiudvalget. Dette 
blev godkendt og øvrig dagsorden ligeledes godkendt. 
 
2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering) 
LH fremlagde kvartalsrapporten og orienterede om udvalgte punkter. AS havde et ønske om i 
højere grad at kunne vurdere de enkelte områder i forhold til målsætninger for året. LH orienterede 
herefter om forventede tilskud fra KUM til implementering af ”de 8 tiltag” hvor især videreførelsen 
af ”dialog i øjenhøjde” og registeroprettelsen er i fokus i 2013. Fra Motionsstrategiudvalgsmødet 
oplyses der at man forventer at præsentere et strategioplæg til juni, der vil indeholde forslag der 
eventuelt skal finansieres. Dette kan have betydning for pkt. 9 hvor budget drøftes. 
Forskningsstrategiudvalget orienterede om at man havde holdt møde hvor MH erstattede Jens Evald 
(JE). Bestyrelsen tilsluttede sig denne udskiftning. Udvalget udarbejder oplæg til dels 
konference/seminar til efteråret samt til fokusområder for støtte i 2013 – oplægget præsenteres på 
junimødet. 
 
3 Valg af næstformand 
MH orienterede om baggrund for punktet. BN eftersøgte en tydeliggørelse af hvilken rolle en 
næstformand skal have. Bestyrelsen drøftede dette. Overordnet vil næstformandens rolle være at 
stedfortræde for formanden ved forfald og herudover at være sparingspartner for formanden og 
direktøren samt repræsentere ADD ved møder hvor formanden ikke kan være til stede. Bestyrelsen 
valgte at pege på LVR til næstformandsposten, men da hun ikke var til stede må en endelig 
udpegning afvente LVRs eventuelle accept af posten (MR kontakter LVR desangående).  
 
4. Regelændring i forbindelse med vidnepligt mm  
Lukket punkt 
 



 2 

5. Præsentation af nyt design samt logoforslag   
JB præsenterede det nye webdesign og de overvejelser der har ført frem til den endelige 
udformning. I forbindelse med dette arbejde blev ADD udfordret af design firmaet idet det 
nuværende logo på især de mindre mobilenheder (mobiltelefon og tablet) ville blive meget gnidret. 
Der er derfor blevet arbejdet med forslag til nyt logo og dette blev ved mødet præsenteret af JB. 
Signalværdier, læsbarhed, budskaber, nutidighed mm blev drøftet af bestyrelsen der herefter vedtog 
at implementere det nye logo samtidig med det nye webdesign. JB orienterede om omkostninger 
forbundet hermed og bestyrelsen besluttede at medtage drøftelsen af denne omkostning under 
budget 2013 til endelig beslutning (set i helhed med øvrige omkostninger i 2013). 
 
6. Årsrapport og revision 
LH orienterede om hovedpunkter og redegjorde herunder for hvorledes det positive resultat i 
årsregnskabet var fremkommet. BN spurgte til revisionens bemærkning om institutionens praksis 
angående direktørens attestation af egne udlæg. LH bemærkede at man i den tidligere bestyrelse 
havde besluttet at Morten Olesen (økonomi chef i DIF) skulle gennemse nævnte bilag for at sikre en 
smidig daglig sagsbehandling (så alle udlæg ikke skulle forbi formanden) samtidig med at 
eventuelle uregelmæssigheder kunne blive opfanget.   
Bestyrelsen tilsluttede sig dette og godkendte herefter Årsrapporten samt revisionsprotokollatet. 
 
7. Årsberetning 
LH orienterede om årsberetningens udformning og de valg der er foretaget desangående (se 
covernotat). Det er den afgåede formand, der har skrevet forord til årsberetning 2012, og da 
bestyrelsen havde kommentarer til enkelte formuleringer, blev det besluttet, at MH kontakter JE 
desangående. 
Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 
 
8. De sammenhængende programmer 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med materialet og den givne mulighed for overblik og dermed 
mulighed for beslutningstagen på et oplyst grundlag. LH orienterede om målsætninger indenfor 
hvert af de sammenhængende programmer. Bestyrelsen drøftede enkelte punkter herunder 
muligheden for i højere grad end tidligere at operere med rammer for prøvetagning især indenfor 
motionsidrætten og lavere konkurrence niveau og dermed ikke beslutte eksakte måltal. Der var 
enighed om at dette gav god mening. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte 
årets målsætninger. 
 
9. Økonomi 
LH fremlagde kvartalsregnskabet til orientering. Det blev bemærket at KUM havde givet en 
efterbevilling til dækning af direkte omkostninger ved efterforskningsarbejdet (kr. 92k). MMH 
spurgte til om man forventede at nå budgettallet for kontrol og analyseområdet idet det for 
nuværende lå under forventet. Dette kunne bekræftes (LH). Bestyrelsen tog regnskabet til 
efterretning.  
Bestyrelsen drøftede herefter egenkapitalens størrelse. …………… lukket del af 
referat……………….    Bestyrelsen drøftede desuden tiltag, der i højere grad kunne udvikle 
bestyrelsens kompetencer og indsigt. Det blev besluttet at afsætte ressourcer til at 
bestyrelsesmedlemmer kunne få mulighed for at deltage ved arrangementer og møder samt til 
interne arrangementer hvor der også kunne være plads til mere uformelle drøftelser i forbindelse 
med fælles arrangement (foredrag etc). LH udarbejder på baggrund af ovenstående beslutninger et 
forslag til revideret budget der fremlægges den 18. juni. 
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10. Fælleskab om Hotline? 
Bestyrelsen drøftede pro og kontra i forhold til at have en fælles hotline med andre områder 
(matchfixing). Der var enighed om at det kunne være en god ide at have et sted at placere opkald 
angående oplysninger der evt. skulle efterforskes. Det var ligeledes enighed om at det skulle være 
tydeligt at det var dopingrelaterede oplysninger man kunne afgive til en evt. Hotline, men at det 
ikke forhindrede, at man kunne have en fælles bemanding, som kunne modtage forskelligartede 
oplysninger (separate indgangsnumre f.eks.). Bestyrelsen gav mandat til at gå videre med et 
afdækningsarbejde i forhold til mulige samarbejdsflader med DBU og DIF angående dette. Endeligt 
forslag fremlægges til godkendelse hos bestyrelsen når det foreligger. 
 
 
11. Samarbejde med DCU om fælles indsats i cykelsporten 
LH orienterede om de drøftelser der havde været mellem DCU og ADD angående mulige og 
relevante fælles indsatområder. Bestyrelsen tilkendegav at det var positivt med fælles indsatser især 
hvis forbundene også ville medfinansiere. MK foreslog at forskningsstrategiudvalget medtog 
området i forhold til indsatsområde indenfor forsknings- og udviklingspuljen. Bestyrelsen tilsluttede 
sig dette og afventer indstilling der fremlægges ved næste møde. 
 
12. Eventuelt 
Ingen input. 
 
 
 
MH afsluttede mødet kl 17.02 og takkede for god mødedisciplin. 
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