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Referat af bestyrelsesmøde 
2. november 2020, kl. 16.00-18.30 

Mødet blev afviklet i ADD 
 

 
Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Poul Gade (PG), Ditte Okholm-Naut (DO), Kim Dalhoff (KD), Berit Puggaard 
(BP) og Marie Overbye (MO). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR), Anna 
Dinesen (AD), Jakob Mørkeberg (JM) under behandlingen af punkt 2 og Henrik Fussing Ørsted (HFØ) under 
behandlingen af punkt 2 og 3. 
 
Mødet begyndte kl. 16.00 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
Godkendt 

 
 

2. Præsentation af forskningsprojekter støttet af Anti Doping Danmarks forskningsbevillinger 
 
JM orienterede om forskningsudvalgets arbejde med bevillinger til forskningsprojekter, herunder 
forskningsprojekter der har modtaget støtte i 2020. 

 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
PowerPoint-præsentation vil være tilgængelig i bestyrelsens grupperum på ADDin. 

 

3. Orientering om dopingsager og øvrige aktuelle forhold 
 
HFØ orienterede om den seneste tids dopingsager og arbejdet med ”Svømmeundersøgelsen”, der netop er 
blevet offentliggjort. Svømmeundersøgelsen belyste bl.a. Paulus Wilderboers udlevering af medicin til 
udøvere. Sekretariatet har forestået interview af relevante involverede, og det konkluderes, at der ikke blev 
udleveret medicin, der var på dopinglisten hverken dengang eller i dag. Men det betragtes som forkert at 
udlevere medicin til udøverne uden en forudgående lægefaglig vurdering. Som konsekvens af 
undersøgelsen arbejder ADD på nye retningslinjer for udlevering af medicin fremadrettet. 

Derudover orienterede HFØ om arbejdet med de nationale antidopingregler, der er under opdatering som 
følge af og frem mod ikrafttrædelsen af det nye WADA-kodeks fra 1. januar 2021. Sekretariatet har 
genoversat de nationale antidopingregler for mere korrekt oversættelse og indholdsfortolkning. Fremadrettet 
bør sekretariatet overveje at oversætte selv, da det kræver særlig kontekstforståelse om anti-doping for at 
oversætte korrekt. 

Bestyrelsen roste indsatsen og tog orienteringen til efterretning. 
 
Svømmeundersøgelsen vil være tilgængelig i bestyrelsens grupperum på ADDin. 
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4. Økonomi 
 
Regnskab 3Q20 og Revidering af Budget 2020 
 
Sekretariatet orienterede om regnskabet for de første tre kvartaler af 2020 og fremlagde forslag til det 
reviderede budget for 2020.  
 
ADD har haft væsentligt færre omkostninger i de første tre kvartaler af 2020 end budgetteret grundet COVID-
19. De færre omkostninger påvirker således også resultatet for året. Sekretariatet forventer efter tre kvartaler 
et resultat for året på 214 t.kr. og deraf afledt en egenkapital pr. 31.12.2020 på 2.026 t.kr. 
 
Sekretariatet har bl.a. ekstra omkostninger i Q4 pga. overført ferie og den nye ferielov. Her opfordrede 
bestyrelsen til at sekretariatet fik afholdt ferie og ikke overfører for mange dage. KHR gjorde opmærksom på, 
at det som udgangspunkt ikke er tilladt at overføre mere end 5 feriedage, men at COVID-19 og overgangen 
til den nye ferielov, har forårsaget disse enkeltstående forskydninger.  
 
Det bemærkes at COVID-19 kan stadig påvirke regnskabet for 2020 yderligere. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om regnskabet til efterretning og vedtog forslag til revideret budget som 
forelagt. 
 
 
Budget 2021 
 
I 2021 budgetteres der med et underskud på 976 t.kr, da ADD planlægger en række større udviklings- og 
forskningsaktiviteter, og der budgetteres således med at bruge 976 t.kr. af egenkapitalen i 2021, hvilket vil 
bringe egenkapitalen ned på 1.050 t.kr. ved udgangen af 2021. Dette er indenfor EY’s anbefalede niveau for 
ADD. 
 
Sekretariatet forelagde budget for 2021 til drøftelse og vedtagelse.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen om budgettet til efterretning og vedtog forslag til budget som forelagt. 
 
5. Nye datoer for bestyrelsesmøder 2021 
 
Sekretariatet fremlagde oplæg til datoer til bestyrelsesmøder i 2021. Datoen for andet bestyrelsesmøde i maj 
2021 blev besluttet til 06.05.2021, men er efterfølgende ændret i samråd med LM. Følgende datoer er 
endeligt besluttet: 
 

1. 04.02.2021 kl. 15.00-17.30                                      
2. 05.05.2021 kl. 15.00-17.30                                          
3. 09.09.2021 kl. 15.00-17.30              
4. 04.11.2021 kl. 16.00-18.30     

 
 

6. Meddelelser  
 
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget rapport med status på mål for hhv. ADD’s strategi og 
rammeaftale med Kulturministeriet – begge for 2019-22. ADD diskuterede om måltal for mål 3.1.3 i 
rammeaftalen vedrørende dopingsager bør udgå eller ændres, så succeskriteriet for sagerne ikke er, 



 

Side 3 af 3 

hvorvidt ADD får medhold, da det løbende kan være relevant at rejse principsager og afsøge grænser for 
antidopingreglernes rækkevidde. DO bemærkede, at der for enkelte mål udover den skriftlige redegørelse for 
status manglede en statusangivelse i kolonnen for dette. Sekretariatet følger op herpå og opdateret version 
vil være tilgængelig i bestyrelsens grupperum på ADDin. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til 
efterretning. 
 
Sekretariatet orienterede desuden om: 
 
1. Dialogmøde med Idrættens Organisationer den 25. november. Bestyrelsen opfordres til at komme med 

eventuelle input til dagsorden, ligesom der som vanligt er mulighed for at deltage i mødet. Tilmelding 
sker via svar på Outlook-mødeindkaldelse til AD senest 18. november. 
 

2. Rammeaftale: Afventer fortsat tilbagemelding fra KUM på vores forslag til mindre revideringer grundet 
Corona-forsinkelser, men det er i proces. 
 

3. Sundhedsreform – vi forsøger i overensstemmelse med ADD’s strategi at bringe doping som 
folkesundhedsproblem i spil. 
 

4. Arbejdsmiljø 
a. APV primo 2021 både i sekretariatet og blandt hhv. fitnesskonsulenter og dopingkontrollanter 
b. Sekretariatet får besøg af Arbejdstilsynet i løbet af de næste ca. 9 måneder 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
7. Evt. 
 
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer KD, BP og MO. Vi planlægger fortsat med en afsluttende 
middag, når Corona-situationen tillader at vi mødes. 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.00. 


