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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

ADD bestyrelsesmøde 2/2012 

9. maj 2012, kl. 10-16 

Kalvebod Brygge 31-33 

________________________________________________________________________ 

Til stede:  

Deltagere: Jens Evald (JE), Claus Schou Jensen (CSN), Michael Andersen (MA), Camilla Andersen (CA), 

Lene Volke Roesen (LVR), Vibeke Backer (VB), Birgitte Nielsen (BN), Pia Holmen (PH), Lars Bonde (LB), 

Morten Brustad (MB), Rikke Rønholt (RR), Morten Mølholm Hansen (MMH) og Lone Hansen (LH). 

 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering), (LH/JE) 

2.1 Bestyrelsesrapport 1. kvt. 2012 og aktuelt fra administrationen 

2.2 EU projektet ’SSS” og konferencen Sportsvision 2012 (status/afrunding) 

2.3 Institute of National Anti-doping Organisations (INADO)  

 

Pkt. 2.1: LH uddybede enkelte punkter i hhv. bestyrelsesrapporten og aktuelt fra administrationen. 

Blodprofilprogrammet er intensiveret op mod OL. TD har givet tilsagn om bevilling på 100.000 kr. 

mod tilsvarende ydelse fra KUM til dette arbejde. Søren Voss der er ansat som konsulent på fitness 

projektet er kommet godt i gang. Der er udarbejdet analyseplan for indsamling af oplysninger til 

brug for opfølgende indsatser. Det hængeparti der var i forbindelse med afslutning og afregning af 

samarbejdet med Syddansk universitet (Bjarne Ibsen) er nu lukket og i den forbindelse har BI 

tilbudt en ekstra indsat i forbindelse med analyse af indsamlede data på fitnessprojektet (uden 

yderligere afregning). ADD har indgået en samarbejdsaftale med PUMA angående rabat på 

beklædning til især kontrollanterne. MMH ønskede en tydeliggørelse af målbeskrivelser og 

udvikling over tid i bestyrelsesrapporten. 

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning og besluttede at ADD ansøger om medlemskab i 

INADO 

 

3. Årsberetning – ny form (beslutning) (JE/LH) 

3.1 Udkast til årsberetning 

 

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med enkelte bemærkninger. MMH ønskede i højere grad at 

beretningen omtalte udvikling og havde en grad af fremadrettethed. MA bemærkede i tillæg hertil at 

der kunne medtages flere pejlemærker og at teksten stadig var omfattende – kunne kortes ned. 
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4. Ambassadører for antidoping Danmark (beslutning) (LH) 

4.1 Oplæg til koncept for ambassadører for ADD 

 

Indholdet af et ambassadørkoncept blev drøftet i forbindelse med oplæg fra LH med input fra 

aktivkomiteen. Det blev besluttet at fokusere på eliteatleter og elitesportsområdet og dermed ikke 

inddrage motionsområdet i konceptet. Det blev ligeledes besluttet at starte i det små, med 

udpegning af nogle enkelte atleter, primært fra de idrætter hvor der er, eller har været sager. LH 

tager aktion på dette. 

 

5. Økonomi (orientering og beslutning) (LH/JE)  

5.1 Kvartalsregnskab 1. kvt. 2012 og revideret budget 2012 

 

Orienteringen om regnskab og revideret budget blev taget til efterretning. Der blev udtrykt ønske 

om, at der blev udarbejdet et overblik over hvad omlægningen af budgettet har betydet både i 

forbindelse med nedskæringerne i 2011 og fremadrettet i forbindelse med arbejdet med de nye 

sammenhængende programmer. Dette præsenteres på næste bestyrelsesmøde (august 2012).  

 

6. Strategi (drøftelse) 

6.1 De sammenhængende programmer (status og fremtid) 

6.2 Fremtidige udfordringer 

6.3 Forskning (historik og fremtid) 

 

Pkt. 6.1 og 6.2: Oplæg og overblik over de sammenhængende programmer blev præsenteret af LH 

og JE. Indholdet blev nøje drøftet. Afgrænsninger og målsætninger for de 3 programmer blev 

tilrettet. Det blev aftalt, at der ved næste møde blev fremlagt en estimeret ressourcefordeling 

(økonomi og manpower) hørende til hvert program. Bestyrelsen drøftede især de fremadrettede 

tiltag (strategi) og fastholdt arbejdet med prioriteringsmatrixen, hvor man for hvert år allokerer 

midler/indsats mod relevante områder med samtidig fastholdelse af statisk område, hvilket i 2012 

betyder, at der er skarpt fokus på at optimere indsatsen i elitesporten frem mod OL samtidig med, at 

der arbejdes med udvikling på motionsområdet (målrettet individualiseret test med avancerede 

analyser i eliteprogrammet og øget indsats med dialog i øjenhøjde på fitness/motionsområdet). Det 

blev besluttet at nedsætte et motionsstrategiudvalg, der har til opgave at udtænke en 

strategi/handleplan for baggrundsanalyser og udvikling (projekter mm.) på motionsområdet både 

for 2012 og mere langsigtet. Udvalget består af BN, MB, MMH og LH. LH indkalder til første 

møde inden sommerferien. Forslag til kommissorium udarbejdes til udvalgets første møde af LH. 

6.3: LH gav et overblik over forskningsindsatsen fra 2004 – 2011 inklusive WADAs bidrag hertil. 

Desuden blev der kigget på forskningsstrategier i de omliggende lande – tendenser i udviklingen. 

Det blev besluttet, at man i ADD vil arbejde med en mere målrettet og implementerbar indsat på 

forskningsområdet, hvor man i højere grad har mulighed for at indgå strategiske partnerskaber. 

ADD nedlægger derfor det eksisterende forskningsudvalg og udbyder ikke en ansøgningsrunde for 

2012. Der vil snarest blive nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udvikle ADDs 

forskningsstrategi og komme med indstilling til bestyrelsen vedrørende modtagere af 

forskningsstøtte 2012 (og følgende år). LH indkalder til første møde og udarbejder forslag til 

arbejdsgruppens kommissorium.  

 

7. Eventuelt 
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VB fremlagde nogle interessante resultater fra en undersøgelse, der netop er blevet forsvaret i et 

kandidatspeciale. Undersøgelsen er et samarbejde mellem VB og Jens Bangsbo (IFI) mfl. og 

resultaterne peger på at Salbutamol har præstationsfremmende effekt. 

 

Næste møde er den 23/8 i Brøndby (ADD), kl. 14 - 17.  

 

Mødet sluttede kl. 16.10 


