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_______________________________________________________________________ 

REFERAT 

Møde 5/2010 i Anti Doping Danmarks bestyrelse  
1. december 2010, 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), Morten Brustad (MB), Pia Holmen (PH) og Vibeke Backer (VB)  
 
Afbud modtaget fra : Dorte Dahl (DD), Lars Dahl-Nielsen (LDN) og Michael Andersen (MA). 
 
Til stede fra administrationen: 
Morten Olesen (MOL) fra DIF Økonomi og Christina Friis Johansen (CFJ). 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden ændringer. Punkt 5 Ansættelse af sekretariatschef blev behandlet 
under punkt 4.2 Godkendelse af budget for 2011.  
 
2. Godkendelse af referat fra møde 4/2010 – 23. september 2010 
BN havde indsendt forslag om omformuleringer og ændringer, som blev gennemgået og 
gennemført. Dog ønskede JE at fastholde formuleringen under pkt. 4 om, at rammeaftalen med 
KUM som udgangspunkt er bindende for bestyrelsen.  
 
3. Meddelelser fra formanden  
Formanden orienterede om forløbet omkring sekretariatschefens fratrædelse. Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning. Afrapportering af resultater pr. 31/10 2010 var udleveret som bilag til 
dette dagsordenspunkt til bestyrelsens orientering, men blev ikke gennemgået på mødet.  
 
4. Økonomi (lukket) 
 
5. Ansættelse af sekretariatschef (lukket) 
 
6. Test på navn 
JE indledte med et overblik over de tre udsendte notater og oplyste, at han har forespurgt i KUM 
om det retlige grundlag for ‘test på navn’-forslaget og har fået tilkendegivet at muligheden for at 
etablere egne regler for motionsidrætten eventuelt også åbner op for ‘test på navn’-ordning, men at 
dette spørgsmål bl.a. skal drøftes af den nedsatte arbejdsgruppe under KUM, som JE ivrigt har 
givet tilsagn om at deltage i.  
 
I forhold til ADD er spørgsmålet derfor uafklaret, men betyrelsen skal gøre sig klart, hvor langt vi er 
nået i problemstillingen, hvis arbejdsgruppen siger ok.  
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JE bad herefter BN gennemgå spørgsmålet, da BN har bedt om at få det sat på dagsordenen.  
BN orienterede om, at hun var tilfreds med at materialet nu foreligger, og at hun anbefalede at 
bestyrelsen afventer en afklaring. BN orienterede om at der er planlagt møde ml. 
Samarbejdsudvalget og ADDs sekretariat for afklaring af spørgsmål og drøftelse mellem parter.  
 
MB oplyste, at dele af forslaget er interessant for kommercieller parter også men at han med 
ærgelse har bemærket at projektet har været forelagt som et et projekt kun for organisationerne. I 
forhold til forebyggelse er der dog fælles interesser. DFHO har tidligere været afventende i forhold 
til afklaring af de retlige sprøgsmål.  
 
JE oplyste at projektet i første omgang har været foreslået som en forsøgsordning med henblik på 
at se om det eventuelt kunne bredes ud senere.  
 
BN opfordrede til dialog og til at udfordringerne i den kommercielle verden beskrives. Endvidere 
inviterede hun MB (DFHO) til at tage del i dialogen og til at deltage i det planlagte møde mellem 
samarbejdsudvalget og ADDs sekretariat. MB var interesseret i dette. 
 
7. EU projektet ‘Strategy for Stopping Steroids’ 
JE orienterede om projektet, der involverer dataindsamling i 5 EU lande, konference i foråret 2012 
samt efterfølgende rapport.  
 
BN bemærkede at bestyrelsen bør være yderst opmærksomme på dette projekt som er meget 
glædeligt, idet DK i forvejen er førende på området qua motionsdopingindsatsen. EU har 
øremærket 400 mio. Euro frem til 2014 til idræt som politisk indsatsområde.  
 
BN oplyste endvidere at ISCA er en del af et andet projekt, der ligeledes er støttet af EU. 
 
MB bemærkede, at DK netop er førende på motionsdopingområdet på grund af aftale med 
kommercielle parter, hvilket viser, at også disse parter gavner det generelle antidoping arbejde.  
 
8. Motionsdopingreglementet  
JE orienterede om den sag, som den vedlagte artikel beskriver og som ADD havde appelleret, 
men hvor motionsdopingappeludvalget afviste at behandle appellen.   
 
JE oplyste endvidere, at det pågældende specialforbund havde udtrykt forundring over ikke at 
være blevet orienteret om sagen. 
 
ADD vil kontakte idrættens organisationer til drøftelse af ADDs appelret og af det faktum, at 
motionsidrætten fastsætter sanktioner, der har betydning for den organiserede idræt med henblik 
på at undersøge om motionsdopingreglementet eventuelt bør søges ændret.  
 
9. Mødekalender 2011 
JE oplyste, at han havde modtaget et forslag fra MA om et heldagsseminar for bestyrelsen d. 9. 
februar 2011.  
 
Punkter til dagsorden denne dag er foreløbig drøftelse af omfordeling af test ml. motion og elite 
samt forslaget om test på navn.  
 
MB tilbød at undersøge, om Dansk Erhverv evt. kan være vært for dette heldagsmøde. MB vender 
tilbage herom. Det aftales at mødet afholdes i tidsrummet kl. 10-17. 
 
CS oplyste at han ikke kan deltage i møde d. 30. november 2011.  
 
Mødekalenderen blev herefter godkendt af bestyrelsen.  
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10. Orientering fra organisationerne 
Ingen bestyrelsesmedlemmer havde punkter til orientering.  
 
11. Eventuelt 
Ingen bestyrelsesmedlemmer havde punkter til eventuelt.  
 
CFJ 8/12 2010  
  


