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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

Møde i Anti Doping Danmarks bestyrelse 
22. november 2012, kl. 14-17 

________________________________________________________________________ 
Til stede:  
Deltagere: Jens Evald (JE), Claus Schou Jensen (CSJ), Camilla Andersen (CA) 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), Rikke Rønholt (RR) og Lone Hansen (LH). 
Afbud: ingen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 
2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering), (JE/LH) 

2.1 Bestyrelsesrapport 3. kvt. 2012 og aktuelt fra administrationen 
2.2 Idrættens økonomi – analyse proces og kommissorium (LH) 
2.3 Motions og fitnesscentre, tiltagene – implementering og evaluering (LH) 
2.4 Rammeaftale – proces (JE/LH) 

 
2.1: LH uddybede enkelte punkter i hhv. bestyrelsesrapporten og aktuelt fra administrationen:  
Nogle rejste sager har givet anledning til at stramme op på procedurer og arbejdsgange hos 
kontrollanterne. Dette har betydet, at der ikke som ellers aftalt er skruet op for antallet af kontroller 
idet der opstod behov for at revurdere kontrolarbejdets struktur og auditering. Fremadrettet har dette 
medført at kontrolarbejdet udføres med udgangspunkt i enten elite/konkurrencesport eller i 
motions/fitness. Kontrollanter vil fremover uddannes i hhv. det ene eller andet regi. Der er stadig 
forholdsvis mange bomture i motionsområdet og en tendens til flere nægtere. Fitness konsulenten er 
ved at være i mål med det antal besøgte centre der var målsætningen og analysearbejdet kan 
igangsættes ultimo december- Ren Vinder cykeltøj blev præsenteret af formanden.  
 
2.2 og 2.3 og 2.4: JE og LH orienterede om arbejdet med hhv. udredning af idrættens økonomi og 
struktur i Danmark og med implementering samt evaluering af de 8 tiltag fra regeringen. Det 
bemærkes at en del af evalueringen af de 8 tiltag vil have fokus på hvor mange nye 
samarbejdsaftaler ADD indgår på frivillig basis i 2013. Den nye rammeaftale kommer til at være 4 
årig (2013-2016). Der har været lidt forskellig udmelding fra KUM angående form. JE foreslog at 
bestyrelsen på næste møde ser på den overordnede strategi herunder visionen og at den kommende 
bestyrelse beslutter målsætningerne. Dette skal ses i lyset af den omstændighed, at såvel formanden 
som en del af bestyrelsen afgår ved årsskiftet 2012/2013 og at der skal genudpeges en ny formand 
samt nye bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen tog punktet til efterretning 
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3. Forskningsstrategi (beslutning) (LH/JE) 
Strategimodellen for forskning og udvikling i ADD, som beskrevet i covernotatet, blev kort 
gennemgået (LH). Nogle overordnede overvejelser blev drøftet herunder vigtigheden af ikke at 
være reaktionær (for tilbageholdende), men at turde satse på nogle væsentlige områder der har 
betydning for vores arbejde (MMH), og at man sørger for at forankre området i internationale 
miljøer (MA). Modellen for det videre arbejde blev godkendt og bestyrelsen besluttede at hensætte 
forskningsmidlerne fra i år (hvis muligt regnskabsteknisk) til 2013 og stadig afsætte yderlige 500 
t.kr. på 2013 budgettet. 
Målet er således at den samlede pulje til forskning og udvikling i 1213 udgør 1 mio. kr. 
 
4. Dansk laboratorium på Teknologisk institut (orientering og beslutning) 
Lukket punkt 
 
5. Orientering fra motionsstrategiudvalget –status 
Motionsstrategiudvalget havde holdt møde op til bestyrelsesmødet. MMH orienterede kort om den 
strategi man ønsker at følg og som i grove træk indeholder to spor. Den ene spor indeholder analyse 
af omfang mm og går således bagom problemstillingerne og det andet spor tager udgangspunkt i 
indsatsen på området. På næstkommende møde vil modellen for arbejde blive præsenteret.  
 
6. Økonomi (orientering og beslutning) (LH/JE)  
LH orienterede om 3. kvartalsregnskab og redegjorde herunder for afvigelser fra budgettet, hvoraf 
de væsentligste er præsenteret på covernotatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med 
bemærkning om, at det ikke var et ønske at øge egenkapitalen væsentligt i år. Bestyrelsen drøftede 
herefter budgettet for 2013. Med hensyn til budgettet besluttede bestyrelsen at LH med 
udgangspunkt i det foreslåede budget gav plads til en udvidelse af økonomien til især oplysnings- 
og kontrolområdet således at indsatsen kunne optimeres i 2013. Bestyrelsen besluttede at budgettet 
for 2013 skulle sigte mod et negativt resultat i størrelsesordenen 800.000-1 mio. kr. således at der 
ikke skabes en unødvendig stor egenkapital). LH færdiggør budgettet efter de udstukne 
retningslinjer og indsender det til KUM for godkendelse.  
 
7. Armstrongsagen (USADA) efterretning og efterforskning i ADD (orientering og         
          drøftelse)  (JE).  
JE orienterede om Armstrongsagen og herunder de metoder der var blevet benyttet fra USADAs 
side. Bestyrelsen drøftede herefter hvorledes man kunne arbejde med efterretningsområdet skaleret 
til et dansk niveau. JE orienterede om, at der var etableret en arbejdsgruppe bestående af Morten 
Mølholm og Jesper Frigast fra DIF og Jens Evald samt Christina Friis Johansen (CF) og Lone 
Hansen fra ADD. Gruppen er i gang med at afsøge området både i forhold til at få afklaret de 
juridiske aspekter (hvad kan vi) samt i forhold til at finde et passende niveau at arbejde på under 
danske forhold. CF og LH har deltaget i et fælles NADO seminar/kursus (4 dage) i Bern hvor 
repræsentanter fra Australien holdt oplæg og kursus i hvorledes de arbejder med ”intelligence”. 
Gruppen har desuden holdt telefonkonference med USADA, for om muligt at afdække områder 
hvor deres rapport kunne gribe ind over danske involverede. Den 11.december tager gruppen til 
London for at holde et dagsmøde med deres ”intelligence team”. UKAD vil præsentere både deres 
set-up samt det software de benytter sig af og dertil fortælle om de udfordringer de har. Det er 
tanken at gruppen herefter udarbejder en rapport, der kan pege på et omfang og en måde hvorpå 
denne form for arbejde kan implementeres i DK. Der var enighed i bestyrelsen om vigtigheden af at 
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ADD var i stand til, som det mindste, at kunne foretage en struktureret indsamling af information, 
der kunne benyttes til efterfølgende analyse. Det blev derfor besluttet at investere i et passende 
software program til dette formål (forventet omkostning: 150 – 200 t. kr.). 
 
8. Eventuelt (nyt om ny bestyrelse???) 
Formanden samt en del bestyrelsesmedlemmer fratræder bestyrelsen med udgangen af året. Næste 
møde den 12/12 vil derfor blive efterfulgt af en fælles middag hos Brd. Price. Der var ikke til mødet 
indkommet besked om hvem ministeren har udpeget til posterne.   
 
Godkendt 12/12-2012 
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