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_______________________________________________________________________ 
REFERAT 

Møde 2/2011 i Anti Doping Danmarks bestyrelse  
2. maj 2011, kl. 14-17 

________________________________________________________________________ 
 

Til stede fra bestyrelsen:  
Birgitte Nielsen (BN), Camilla Andersen (CA), Claus Schou (CS), Jens Evald (JE), Lars Bonde (LB), 
Lene Volke Roesen (LVR), Michael Andersen (MA), Morten Brustad (MB), Lars Dahl Nielsen (LDN) og 
Pia Holmen (PH)  
 
Afbud modtaget fra: Dorte Dahl (DD) og Vibeke Backer (VB) 
 
Til stede fra administrationen: 
Christina Friis Johansen (CFJ). Morten Olesen (MOL) fra DIF Økonomi og revisor Henrik Paludan (HP) 
fra KPMG til stede under pkt. 5. 
 
JE bød velkommen og oplyste bestyrelsen om, at Vibeke Backer ikke havde mulighed for at deltage på 
mødet pga. udnævnelse til astmaprofessor.  
 
1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) 
Dagsorden godkendt uden ændringer.  
 
2. Godkendelse af referat fra møde 1/2011 – 9. februar 2011 (beslutning) 
BN og LVR havde indsendt bemærkninger, som var inkluderet i det rundsendte referat fra 
heldagsmødet d. 9/2 2011.  
 
Det blev besluttet fremover at føre beslutningsreferat med henblik på offentliggørelse på nettet senest 
14 dage efter godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan på anmodning få synspunkter 
ført til referat.  
 
Referat godkendt med den ændring at LDN og MA tilføjes under deltagende bestyrelsesmedlemmer.  
 
3. Ansættelse af direktør (orientering) 
Behandling på lukket møde. 
 
4. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering) 
 
4.1 Afrapportering af resultater for perioden 4. kvartal 2010 
CFJ supplerede den skriftlige rapport med følgende:  

• 6 forskningsansøgninger modtaget ved ansøgningsfristens udløb dags dato. Ansøgt beløb i alt 
ca. kr. 1,1 mio. Budgetteret beløb for 2011 er på kr. 650 t. kr. Forskningsmøde afholdes ultimo 
maj med henblik på indstilling om støtte til næste bestyrelsesmøde.  
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Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten for 1. kvt. 2011 til efterretning med den ændring, at 2 prøver 
foretaget under DFIF i marts indføres i statistikken. (Antal prøver foretaget i DGI ændres som følge 
heraf til fra 33 til 31.) 
 
4.2 Aktuelle meddelelser fra administrationen 
De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende: 
 
JE orienterede om henvendelse til ADDs administration fra KUM vedrørende eventuelt fælles dansk 
høringssvar for ADD og organisationerne på udkastet til Dopinglisten for 2012  
Det blev besluttet at administrationen drøfter dette nærmere med KUM for afklaring. 
 
JE orienterede om status på revision af kontrakt med DFHO for 2011. Dette førte til en drøftelse af 
ADDs forpligtelser overfor DFHO under den eksisterende kontrakt i forhold til oplægget på ny kontrakt 
for 2011 og fremadrettet. Antallet af prøver, som vil blive foretaget i 2011 (efter tilførsel af 233 t.kr. i 
form af projektmidler fra KUM) svarer til det, ADD i den eksisterende kontrakt er forpligtet til. For 2011 
vil der ikke blive gjort krav på yderligere fra DFHO. Det blev besluttet, at udskyde ændring af 
kontraktgrundlag til budgetforhandlinger for 2012 i forbindelse med ny drøftelse af fordeling af 
ressourcer ml. elite og motion. Kontrakten med DFHO skal i denne sammenhæng forelægges 
bestyrelsen med henblik på, at træffe beslutning om det videre aktivitetsniveau.  
 
5. Økonomi 
 
5.1 Årsrapport 2010 og revisionsprotokollat 2010 (beslutning)  
MO gennemgik årsregnskab for 2010, som viser et resultat på -1,4 mio. kr.  
Periodiseringsproblemer vedr. motionsdopingkampagnen blev drøftet med beslutning om tættere 
rapportering på projekter fremadrettet i særskilt regnskab. 
 
BN bemærkede formuleringen ”tilskud” i stedet for ”projektstøtte” som betegnelse for de 1 mio. kr. 
modtaget fra KUM til dopingkontrol under DFHO. Det blev besluttet at anvende ordlyden fra KUMs 
bevillingsskrivelse.  
 
HP gennemgik revisionsprotokollat med bemærkning om, at ADDs egenkapital nu er negativ, men at 
forudsætningerne for going concern er opfyldt.  
 
Bestyrelsen godkendte herefter både årsrapport og revisionsprotokollat uden ændringer.  
 
5.2 Regnskab pr. 31/3 2011 og revideret budget 2011 (orientering) 
CFJ gennemgik regnskab pr. 31/3 2011 og orienterede om ændringer foretaget til budget 2011 som 
følge af beslutninger truffet på seneste bestyrelsesmøde.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen om kvartalsregnskab pr. 31/3 2011 samt revideret budget 2011 til 
efterretning.  
 
6. Retssikkerhed og Clenbuterol (orientering)  
Præsentation ved JE om de juridiske aspekter af den seneste tids clenbuterol sager og 
problemstillingen omkring kødforgiftning med clenbuterol.  
 
7. Kommissorier for ADDs udvalg (orientering/drøftelse) 
JE orienterede om ADDs udvalg og tilhørende kommissorier som lå til bestyrelsens drøftelse.  
Det blev besluttet, at revision af udvalgskommissorier og eventuel udpegning af udvalgsmedlemmer 
udsættes til et senere tidspunkt på baggrund af oplæg fra ny direktør.  
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8. KUMs anbefalinger for god ledelse af selvejende institutioner (orientering/drøftelse)  
Præsentation ved CFJ af hovedpunkterne i KUMs anbefalinger samt gennemgang af forslag til 
eventuelle initiativer indenfor hvert område.  Det blev besluttet at udskyde eventuelle initiativer til et 
senere tidspunkt på baggrund af oplæg fra ny direktør.   
 
9. Eventuelt  (tilføjet til dagsorden) 
BN foreslog et tema omkring bestyrelsens strategi på motionsdopingområdet i europæisk perspektiv.  
Det blev besluttet at tage denne drøftelse på et senere møde, evt. i juni eller september.  
 
Næste møde planlagt til 15. juni 2011. Det blev besluttet, at administrationen i samarbejde med JE 
vurderer, hvorvidt der fortsat er behov for dette møde. Datoen fastholdes indtil videre.  
 
JE afsluttede mødet kl. 16.45. 
 
CFJ 3/5 2011 
 


