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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

Møde i Anti Doping Danmarks bestyrelse 
12. december 2012, kl. 14.30-17 

________________________________________________________________________ 
Til stede:  
Deltagere: Jens Evald (JE), Claus Schou Jensen (CSJ), og Lene Volke Roesen (LVR), Vibeke Backer (VB), 
Birgitte Nielsen (BN), Pia Holmen (PH), Michael Andersen (MA), Lars Bonde (LB), Morten Brustad (MB), 
Morten Mølholm Hansen (MMH), og Lone Hansen (LH). 
Afbud: Rikke Rønholt (RR) og Camilla Andersen (CA) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 
2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering), (JE/LH) 

2.1 Status for målsætningsarbejdet for de sammenhængende  
 programmer for 2013 (LH) 

2.2 Sparringsmøde med ”intelligence team” hos UKAD, (JE) 
2.3 Bestyrelsens sammensætning fra 2013 

 
LH orienterede om status for de sammenhængende programmer. Den overordnede ramme er på 
plads og udpegning af atleter i de prioriterede testgrupper afventer listerne fra Team Danmark samt 
fra specialforbund. Disse er klar i løbet af januar. Programmernes samlede indhold for 2013 
præsenteres på næste møde. JE fortalte om besøg hos UKAD (London) og hvorledes de har grebet 
arbejdet med efterforskning an. Det var især interessant at høre om deres ”framework” for 
hvorledes de samarbejder med politi og told mfl og deres måde at skabe gode samarbejder og 
netværk hvor oplysninger kan udveksles. Tankevækkende, at de har prioriteret området med 
ansættelse af 7 personer til ”intelligence” der samarbejder tæt med de øvrige medarbejdere (ca. 50 
ansatte i alt). Det var også interessant at blive præsenteret for det software de benytter og høre om 
deres erfaringer og ideer til udvikling. En del af deres efterforskning var baseret på en såkaldt 
”hotline” hvor informationer kunne modtages både telefonisk og pr e-mail. Kernen i deres arbejde 
er at kunne strukturere og sammenkæde oplysninger ud fra en grundig analyse af blandt andet 
troværdighed og relevans. 
Der var på dagen intet nyt om bestyrelsens sammensætning fra 2013. 
 
3 Rammeaftale og strategiske indsatsområder (beslutning) (JE/LH) 

3.1 Rammeaftalens skabelon med mission og vision 
3.2 Strategiske indsatsområder 
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Den udsendte skabelon fra Kulturministeriet (KUM) blev gennemgået. KUM havde meddelt at 
skabelonen vil blive justeret på grund af input fra deres revision og at den endelige version derfor 
først foreligger senere (ikke hvornår). Bestyrelsen valgte at forholde sig overordnet til et visions 
input og at lade den ”nye” bestyrelse være mere konkret i formuleringerne. 
Vision: Anti Doping Danmarks vision er at opnå en dopingfri idræt i det danske samfund. 
Bestyrelsen drøftede oplæg (bilag 3.2.1) til strategiske indsatsområder og besluttede at benytte 
oplægget som beskrevet med nogle rettelser, tilføjelser og opstramninger (nyt tilrettet bilag er 
vedhæftet referatet). Disse indsatsområder indsendes til KUM sammen med den foreløbige 
rammaftale skabelon 
 
 
4 Fælles møde med sekretariatet – et glas vin og nogle ord (JE) 
Formanden takkede af og bestyrelsen tog afsked med de afgående medlemmer i fælleskab med 
sekretariatet  
 
5 Eventuelt 
Intet 
 
Mødet sluttede kl.16.45 
 
Godkendt  
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