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Forskningsudvalgsmøde 

Den 22. september 2017 kl. 9.00-12.00 

Søndre Campus (Amager) - 2. Sal i bygning 5C, lokale 23 

_________________________________________________________________ 
Referat 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Deltagere: Mette Hartlev (MH), Kim Dalhoff (KD), Marie Overbye (MO), Malene Johannisson (MJ), Michael 

Ask (MA), Thomas Kamm Ringsted (TKR) og Jakob Mørkeberg (JMO) 

 

• Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde – se bilag (MH) 

o Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

• Gennemgang af forskningsansøgninger (JMO) 

o ADD havde modtaget fem ansøgninger og har kr. 250.000 til rådighed på 

forskningsbudgettet til uddeling. ADD har desuden søgt kr. 201.000 hos KUM i deres 

pulje vedr. sundhedsfremme. Der forventes svar primo oktober. Bevilges disse midler fra 

KUM støttes projektet af Horwitz samt Aagaard. Bevilges pengene ikke, forespørges 

bestyrelsen om begge projekter kan støttes ved at bruge kr. 171.000 kr. fra næste års 

forskningsbudget. Desuden ønskes der bestyrelsens godkendelse af, at ADDs 

forskningsudvalgsmedlemmer godt kan søge forskningsmidler hos ADD, så længe 

eventuelle ansøgere ikke indgår i bedømmelsen af ansøgningen. 



o I afslag på forskningsansøgninger gives ikke specifik begrundelse for afslaget, men 

Mettes kontaktinformation påføres, i tilfælde af at ansøger ønsker yderligere 

begrundelse for afslaget. 

• Forretningsorden for udvalget (MH) 

o Bestyrelsen har vedtaget at uddelegere beslutningskompetence vedr. forskningsmidler 

til forskningsudvalget. JMO tilretter forskningsudvalgets forretningsorden og fremsender 

til udvalgets medlemmer for deres underskrift. 

• Forskningsseminar 2018 (TKR, MJ & JMO) 

o Danmark skal være vært for konferencen ’Doping og Public Health’, som afholdes hvert 

andet år – næste gang i 2019. ADD foreslår, at et evt. forskningsseminar, som jf. 

strategiplanen skulle afholdes i 2018, slås sammen med ovennævnte konference og 

dermed flyttes til 2019. Der var opbakning til dette i udvalget. Der var opbakning til at 

indholdet i konferencen skal favne mange aspekter af ADDs virke, herunder sundhed, 

doping i idrætten, matchfixing og efterretning. Tidspunktet for konferencen vil være 

strategisk smart at fastsætte til juni 2019, som ’opvarmning’ til WADA-konferencen 

senere på året omhandlende revision af WADA-koden. 

• Evt. (ALLE) 

o Næste års forskningsopslag bliver punkt på næste bestyrelsesmøde. Der ønskes bl.a. en 

diskussion af fordelingen af midler på målrettede vs. åbne opslag. 

o Der var opbakning fra forskningsudvalget til, at ADD indstiller til, at forskningsmidlerne 

øges med kr. 250.000 til samlet kr. 1 mio. i 2018 i overensstemmelse med strategi og 

rammeaftale med KUM. 

o Det blev diskuteret hvordan man i højere grad kan stimulere de humanistiske- og 

samfundsmæssige specialer til at søge ADDs forskningspulje. Et konkret forslag var at 

angive et ca. bevillingsbeløb pr. ansøgning. 



• Næste møde (ALLE) 

o Blev fastsat til mandag d. 8. januar 2018 kl. 9-11 hos Mette.  


