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Referat af bestyrelsesmøde 

4. februar 2021, kl. 15.00-17.30 
 

Mødet blev afviklet online 
 

 
Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Poul Gade (PG), Ditte Okholm-Naut (DO), Lars Pedersen (LP), Bente 
Skovgaard Kristensen (BSK) og Henrik Puggaard (HP). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim 
Højgaard Ravn (KHR), Anna Dinesen (AD) og Kasper Lundgaard Krøll (KLK) under behandlingen af punkt 7. 
 
 
Mødet begyndte kl. 15.00 
  
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
Godkendt 
 
 
2. Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer 
 
LM og MA bød de nye bestyrelsesmedlemmer BSK, LP og HP velkomne i ADD’s bestyrelse og 

præsenterede kort ADD’s organisation, arbejdsområder og formalia omkring bestyrelsesarbejde. ADDin 
benyttes primært som kommunikation og især til emner, der er relevante for hele bestyrelsen. Referat 
lægges op i ADDin til godkendelse. Referat kan godkendes skriftligt i ADDin, mens intet svar efter 
godkendelsesfristen på 8 arbejdsdage betragtes som en godkendelse.  
 
Efterfølgende havde bestyrelsen en dialog om, hvordan bestyrelsen og sekretariatet kan samarbejde og få 
det bedste ud af hinandens kompetencer. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 

3. Revidering af bestyrelsens forretningsorden 
 
Sekretariatet indstillede til, at bestyrelsen vedtog en revideret forretningsorden for bestyrelsen. Med den 
reviderede forretningsorden ønsker ADD at styrke good governance i bestyrelsen, og revideringen 
fremhæver fremlæggelse af dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder på ADD’s hjemmeside samt 
tavshedspligt, habilitet og uafhængighed for bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen vedtog forretningsordenen som forlagt. 

 

4. Status på COVID-19 og betydningen for ADD’s arbejde 

ADD’s direktør orienterede om COVID-19’s betydning for ADD’s arbejde, der uundgåeligt har betydet færre 
dopingkontroller, færre fitnessbesøg og aflyste begivenheder i 2020. 
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Bestyrelsen roste sekretariatet for, hvor meget man har nået ift. kontrol og besøg trods begrænsningerne 
med COVID-19. 

Bestyrelsen delte en bekymring om, hvorvidt COVID-19 har givet atleter, der ønsker at snyde, muligheden 
for at udnytte situationen og omgå systemet. Sekretariatet har ikke umiddelbart indtryk af, at udøverne har 
set situationen som en, man kan udnytte til doping. Årsagerne er usikkerhed om, hvornår konkurrencerne 
kommer i gang igen og derfor usikkerhed om, hvornår udøverne skal toppe. Derudover virkede det 
præventivt med ADD’s alternative kontroller af atleter i prioriteret testgruppe under lockdown i foråret 2020. 
For nuværende fortsætter kontrolprogrammet som vanligt, og ADD lever op til sundhedsmyndighedernes og 
WADA’s retningslinjer. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Opdateret strategi og operationelle mål 
 
ADD har i 2020 revideret enkelte af organisationens operationelle mål i samspil med bestyrelsen og 
Kulturministeriet. Sekretariatet har efterfølgende lavet oplæg til mindre tilføjelser til strategien, så den flugter 
bedre med de nye operationelle mål. 

Bestyrelsen vedtog den reviderede strategi og de tilpassede operationelle mål som forelagt. 

 
6. Revidering af budget 2021 
 
6a. Budget 2021 
 
Ledelsen introducerede kort ADD’s godkendte budget 2021 af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
6b. Tilbagebetaling af kontingent til fitnesscentre grundet nedlukning  
 
Sekretariatet indstillede til, at ADD tilbagebetaler kontingenter og samarbejdsaftalegebyr til Dansk Fitness & 
Helse Organisation (DFHO) og til de fitnesscentre som har en direkte samarbejdsaftale med ADD, for den 
periode af 2021, hvor centrene er lukket grundet lovbestemte COVID-19-restriktioner. 

Bestyrelsen vedtog forslag om tilbagebetaling af kontingent og samarbejdsaftalegebyr som forelagt. 

 
6c. Omprioriteringer af frigjorte midler grundet COVID-19 
 
Sekretariatet indstillede til en omprioritering af frigjorte midler og derigennem en forlængelse af Anna 
Dinesens ansættelse med 8 måneder, så denne forlænges til 31. december 2021.  

Bestyrelsen vedtog forslag om omprioritering af frigjorte midler som forelagt. Bestyrelsens umiddelbare 
vurdering var, at de beskrevne opgaver også vil være relevante at afsætte ressourcer til fra 2022 og frem, 
samt at en relativ kort forlængelse kan betyde, at det er vanskeligere at fastholde medarbejderen. 
Bestyrelsen anmodede derfor sekretariatet om frem mod bestyrelsesmødet den 5. maj 2021, at afdække 
nærmere  

• om denne vurdering af de beskrevne og lignende opgavers relevans fra 2022 er retvisende,  

• hvorvidt det strategisk vil være den rigtige prioritet at allokere ressourcer til disse opgaver fra 2022 
og frem holdt op imod andre potentielle strategiske prioriteter,  
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• om det økonomisk kan lade sig gøre at forlænge ansættelsen yderligere eller evt. at gøre den 
permanent. 

• hvis denne samlede afdækning taler for en yderligere forlængelse eller at gøre ansættelsen 
permanent at effektuere dette i forlængelse af bestyrelsesmødet den 5. maj af hensyn til at få 
klarhed, kunne planlægge derefter og at fastholde medarbejderen.  

 
7. Revidering af strategi for samarbejde med fitnesscentre 
 
KLK orienterede om sekretariatets foreløbige analyse og tanker om en revidering og nytænkning af ADD’s 

fitnesskoncept. Herefter indstillede sekretariatet til en drøftelse af oplægget til ADD’s fremtidige 

fitnesskoncept og anmodede om bestyrelsens opbakning til at fortsætte processen og dialogen med alle 
interessenter mod en revidering af strategien for samarbejde med fitnesscentre.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bakkede op om den analyse, der lå bag sekretariatets oplæg. 
Bestyrelsen diskuterede herefter konkrete elementer i en fremtidig strategi. Bestyrelsen drøftede vigtigheden 
af at sikre en balance, hvor ADD har adgang til så mange centre som muligt, men hvor det samtidigt bliver 
muligt at stille lidt større gensidigt forpligtende krav til hinanden, ADD og centre imellem. Det kunne for 
eksempel indebære en certificering af enten centre eller personlige trænere, hvilket processen dog må 
bidrage til at afklare nærmere. 
 
Bestyrelsen betonede vigtigheden af uddannelse, ikke kun ift. anti-doping, men en bredere uddannelse af 
især personlige trænere, men også andet fitnesspersonale. Derudover fremhævede DO værdien af et styrket 
samarbejde med Bevæg dig for Livet i processen.  
 
Herefter vedtog bestyrelsen forslaget om at gå videre med at udarbejde en ny strategi for fitnesskonceptet. 
 
 
8. Status på implementering af WADA-kodekset og de nationale antidopingregler 
 
Sekretariatet orienterede om WADA’s 2021-kodeks, der trådte i kraft 1. januar 2021, og om arbejdet med at 
over- og omsætte kodekset til et sæt danske nationale antidopingregler. 
 
Sekretariatet oplyste at ADD havde modtaget en såkaldt ”Corrective Action Report” fra WADA, idet WADA 

mener at de nationale antidopingregler ikke i tilstrækkelig grad har implementeret muligheden for ”waiver of 

hearing” og ”plea-bargain” principperne. ADD har fået frist til den 1. april 2021 til at tilpasse de nationale 
regler. I samarbejde med DIF forventes dette at falde på plads inden for de næste 2-3 uger. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
9. Udelukkelse af Rusland 
 
ADD’s direktør orienterede om sagen mod den russiske nationale antidoping agentur (RUSADA), der blev 

afgjort i Den internationale sportsdomstol (CAS) kort før jul. 

Direktøren orienterede om, at han har skrevet et indlæg i idrætsmediet Inside the Games omkring WADA og 
CAS’ opbygning og vigtigheden af uafhængighed og hensigtsmæssige governance-strukturer.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
10. Meddelelse 
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Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget rapport med status på mål for hhv. ADD’s strategi og 

rammeaftale med Kulturministeriet – begge for 2019-22.  
 
Sekretariatet orienterede desuden om: 
 
Møde i den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing d. 15. december 2020, hvor kommissorium for 
evaluering af platformen blev vedtaget og efterfølgende godkendt af Kulturministeren. Evalueringen sendes i 
udbud i februar 2021 og forventes foretaget i Q2 2021. 
 
Udfordringer vedrørende udveksling af oplysninger med Toldstyrelsen, der efter et godt samarbejde med 
deling af oplysninger om beslaglagte dopingstoffer, ikke længere mener, de kan dele oplysningerne med 
ADD pga. hensynet til personfølsomme oplysninger. 
 
Behandlingstilbud til steroidmisbrugere har øget fokus, bl.a. i pressen, hvor der har været flere historier 
herom. Rigshospitalet har modtaget støtte på 10 mio. til et projekt vedr. behandling af steroidmisbrugere. 
 
Evalueringen af udlodningsloven, som er grundlaget for ADD’s finansiering, er forsinket grundet COVID-19 
og forventes tidligst indledt i efteråret 2021. 
 
Kulturministeriet oplever i forlængelse af COVID-19 og hjælpepakker til kulturlivet enormt arbejdspres, hvilket 
også har været beskrevet i flere medier. 
 
 
11. Evt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 17.40. 
 

 


