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Referat af bestyrelsesmøde 

29. oktober 2019, kl. 16.00 

Mødet blev afviklet i ADD 

______________________________________________________________________________________ 

  

Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Kim Dalhoff (KD), Ditte Okholm-Naut (DON), Poul Gade (PG), Marie Overbye 

(MO) og Berit Puggaard (BP). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR) og 

Amalie Vinde Vrettos (AVV), ligesom Sara Amalie Solheim, ADD’s erhvervs-ph.d-studerende, deltog under 

pkt. 2.  

 

Mødet begyndte kl. 16.05 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Oplæg om Dried Blood Spots  
ADD’s erhvervs-ph.d-studerende præsenterede sine resultater med fokus på testosteron.  
 
3. Økonomi 
3.1 Regnskab 3Q19 og revidering af Budget 2019  
Det budgetterede resultat for 2019 er revideret i forhold til det oprindelige budget 2019. Det skyldes primært, 
at resultatet for 2018 blev bedre end forventet, hvilket tillader et planlagt negativt resultat for 2019.   
 
Ift. note 3 blev der spurgt ind til, om det er en tendens, at ADD modtager bestillinger på flere og flere prøver. 
Forklaringen på stigningen i antal bestilte prøver i 2018 og 2019 har været, at der i Danmark har været nogle 
store internationale events. Som eventkalenderen ser ud for 2020, kommer der ikke til at være lige så mange 
prøver i 2020 som i de to foregående år. At der er budgetteret med flere indtægter end de foregående 
skyldes derfor, at ADD sætter prisen på test op, da ADD’s priser ligger meget lavt sammenlignet med andre 
antidopingorganisationer og øvrige udbydere af dopingkontrol.   
 
3.2 Budget 2020  
Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal undersøge omfanget af ADD’s økonomiske forpligtelser, for at 
skabe et endnu mere oplyst grundlag for egenkapitalens niveau.  
 
Der blev spurgt ind til, hvorfor gageposten på tværs af afdelinger stiger med 800 t.kr. ift. 2019. Dette skyldes 
nyansættelser: En forebyggelseskonsulent og en it-konsulent. It-konsulenten var ansat 10/12 mdr. i 2019, 
mens forebyggelseskonsulenten i 2019 blev ført under fitnesskonceptet ligesom sin forgænger. Fra 2020 
føres han under gageposten i Fitnessområdet i stedet. 
 
 
4. Bestyrelsesarbejdet 2020 
Det blev besluttet, at bestyrelsesmøderne i 2020 ligger som følger:  
1. Tirsdag d. 4. februar kl. 15 
2. Torsdag d. 14. maj kl. 15     
3. Torsdag d. 10. september kl. 15   
4. Mandag d. 2. november kl. 16.  
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5. Meddelelser  

5.1 Statusrapport 3Q19 

• Strategi og rammeaftale 
Rammeaftalen med Kulturministeriet ligger til endelig godkendelse i ministeriet. Statusrapporten til 
bestyrelsen er en oversættelse af strategien, mens ministeriet i rammeaftalen ønsker færre mål, der 
har karakter af operationelle mål, der kan besvares ”opfyldt/ikke opfyldt”. Rammeaftalen forventes 
godkendt inden næste bestyrelsesmøde, hvor den vil blive gennemgået. 
 

• Kulturministerens Idrætspris 
Kulturministeren har besluttet, at uddelingen af Kulturministerens Idrætspris 2019 vil blive flyttet til 
2020, og i den forbindelse overvejer ministeren også at gentænke selve arrangementet. KUM vender 
tilbage vedr. indstillinger til idrætsprisen, hvor sekretariatet vil indstille Henrik Horwitz og hans hold 
fra Bispebjerg jf. beslutningen truffet på seneste bestyrelsesmøde.   
 

• Ny dopingliste 
Der træder en ny dopingliste i kraft 1. januar 2020. Der er ikke væsentlige ændringer ift. i år.  

 

• Europæiske kandidater valgt til WADA’s organer 
o Foundation board: Ukrainsk sportsminister 
o Executive committee: Luxembourgsk sportsminister.  

 

• Sekretariatet mindede om dialogmøde med idrættens organisationer d. 14. november 2019 kl. 9-11 i 
ADD. 

 
 
6. Evt.  
 
 
Mødet sluttede kl. 17.50 
 
  


