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Referat af bestyrelsesmøde 
5. maj 2021, kl. 15.00-17.30 

Mødet blev afviklet i ADD og 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 Amalie Vinde Vrettos (AVV). 
 
Mødet begyndte kl. 15.00 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Økonomi: Årsrapport 2020 og kvartalsregnskab 1Q21 

Årsrapport 2020: Ledelsesberetning og årsregnskab 

Sekretariatet præsenterede udvalgte aktiviteter i ledelsesberetningen 2020. Bestyrelsen roste 

ledelsesberetningen og bemærkede, at den lever op til formålet og havde et format og form, der var 

passende ift. krav fra Kulturministeriet og samtidig imødekom offentlighedens interesse for 

antidopingarbejdet. Bestyrelsen drøftede og besluttede mindre formuleringsændringer omkring 

WADA’s governance-struktur og CAS i det internationale afsnit i årsrapporten. Sekretariatet retter 

efterfølgende det aftalte i ledelsesberetningen og sender opdateret version af den samlede 

årsrapport til revisor og til underskrift hos bestyrelsen. 

 

Sekretariatet præsenterede årsregnskabet herunder udvalgte aktiviteter, der har påvirket indtægter 

og omkostninger. Resultatet for 2020 var 292 t.kr., hvilket gav en egenkapital ved årets udgang på 

2,1 mio. kr. Særligt Corona-pandemien har haft afgørende indflydelse på den økonomiske udvikling i 

2020. Bestyrelsen kvitterede for håndteringen af organisationens økonomi i et usædvanligt og 

uforudsigeligt år. 

 

Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvordan sekretariatet vil forhindre regnefejl i budgettet 

fremadrettet. Der vil fremadrettet blive videreudviklet økonomiske simulationer og dermed endnu 

større automatisering af budgetberegninger samt en kvalitetsgennemgang af budgetter og 

underbudgetter, som skal reducere risikoen for manuelle fejl yderligere. 

 

Bestyrelsen godkendte efterfølgende ADD’s samlede årsrapport 2020. 

 

Revisionsprotokollat 2020 
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Bestyrelsen drøftede revisionsprotokollatet 2020. Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvordan 

sekretariatet sikrer at brugen af kreditkort ikke misbruges. Sekretariatet har i 2020 udarbejdet 

retningslinjer for kreditkortbrug, der inkluderer sikkerhedsstop fra Jyske Bank ved unormalt høje 

transaktioner, prioritering af betaling via faktura hvor muligt samt stikprøvekontrol at 

kreditkorttransaktioner ved kvartalsregnskaber. Bestyrelsen tog retningslinjerne til efterretning. 

 

Revisionen tager i protokollatet, som vanligt for organisationer af begrænset størrelse som ADD, 

forbehold for, at det ikke i alle sammenhænge er muligt med funktionsadskillelse og dermed 

involvering af to personer ved alle økonomiske transaktioner. Bestyrelsen bemærkede, at dette om 

muligt vil være hensigtsmæssigt. ADD’s praksis som følger de af bestyrelsen vedtagne 

anvisningsregler efterlever dog allerede i vid udstrækning princippet om funktionsadskillelse. 

Sekretariatet afstemmer med revisor, om ADD’s nuværende praksis fremtidigt overflødiggør 

forbeholdet for funktionsadskillelse i protokollatet, eller hvad der alternativt skal til, for at ADD lever 

op til princippet, så forbeholdet bliver overflødigt i fremtiden.  

 

Bestyrelsen godkendte herefter revisionsprotokollatet. Bestyrelsen underskriver protokollatet digitalt, 

ligesom det er tilfældet med årsrapporten. 

 

ADD’s kvartalsregnskab 1Q21 og revideret budget 2021 

Sekretariatet præsenterede ADD’s regnskab for 1. kvartal 2021. Resultatet for perioden er 848 t.kr. 

og et forventet negativt resultat på -1.261 t.kr. for året. Det betyder, at egenkapitalen forventes bragt 

ned til 843 t.kr. ved udgangen af 2021.  

 

Sekretariatet oplyste, at de på baggrund af Danske Spils overskud og tidligere års praksis 

umiddelbart forventer, at ADD får et øremærket driftstilskud 2021/2022 i lighed med tidligere år. 

Dette er der ikke taget højde for i det reviderede budget, da ADD endnu ikke har fået tilsagn. 

 

Bestyrelsen spurgte ind til den generelle stigning i gageomkostninger som omtalt i covernotatet. Alle 

medarbejdere i sekretariatet har modtaget en kollektiv lønstigning på 0,75 % i 2021.  

Sekretariatet har efter bestyrelsesmødet konstateret, at der i covernotatet såvel som i dialogen på 

mødet manglede en præcisering af, at der hertil har været en lønstigningspulje på cirka 1,25 % af 

gagesummen i 2020 til individuel forhandling – og dermed samlet lønudvikling på cirka 2 %. De 1,25 

% til individuel forhandling blev på budgetteringstidspunktet foreløbigt fordelt ligeligt på alle 

medarbejdere. Efterfølgende er der afviklet MUS og lønforhandling, hvorfor de 1,25 % nu i 

forbindelse med den aktuelle revidering af budgettet er fordelt jf. resultatet af de faktiske 

lønforhandlinger med de enkelte medarbejdere.  

 

Bestyrelsen tog herefter regnskabet for 1Q21 til efterretning og vedtog det reviderede budget for 
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2021 som forelagt. 

 

3. Videreudvikling af papirløst dopingkontrolsystem (MODOC) 

Sekretariatet præsenterede projektet omkring en videreudvikling af MODOC, der er ADD’s papirløse 

dopingkontrolsystem, til at indeholde en forbedret udbud-og-påsættelsesfunktion af 

kontrollanter/konsulenter til dopingkontrol i idrætten og besøg i fitnesscentrene, en mere fleksibel 

lønindberetningsfunktion samt en monitoreringsfunktion af kontrollanternes aktivitet, der vil forbedre 

funktionaliteten af dopingkontroladministrationen. En videreudvikling af MODOC vil reducere 

arbejdsbyrden for administratorer, forbedre monitoreringen af kontrollanter/konsulenter i forbindelse 

med kvalitetssikringen samt reducere risikoen for manuelle fejl grundet den nuværende 

dobbeltindtastning af data, der også skal indtastes i det nuværende system til formålet, ADDin. Det 

vil samtidig blive et første skridt i retning af udfasning af ADDin. Projektet gennemføres i samarbejde 

med det tyske dopingkontrolfirma PWC, der også benytter MODOC. PWC vil betale 60 % af 

omkostningerne og ADD 40 % svarende til 200 t.kr. 

 

Sekretariatet fremlagde forslag om at finansiere projektet med de formodede øremærkede 

driftstilskud 2021/2022, da projektperioden begynder 1. april 2021 selvom tilskudstilsagn og 

aktivitetsgodkendelse fra Kulturministeriet udestod, da bestyrelsesmødet fandt sted. Skulle ADD 

mod forventning ikke modtage det øremærkede driftstilskud og Kulturministeriets accept af 

anvendelsen af tilskuddet til det konkrete projekt, vil projektet blive finansieret af ADD’s driftsmidler 

og dermed påvirke resultatet, så egenkapitalen ved årets udgang forventeligt vil være 643 t.kr., og 

dermed 200 t.kr. lavere end angivet i det reviderede budget pr. 31.03.21. ADD har efter 

bestyrelsesmødet konstateret, at Finansudvalget har tiltrådt det pågældende aktstykket, og ADD 

forventer at få bevilget 576 t.kr. i øremærket driftstilskud 2021/2022. ADD har dog endnu ikke fået 

endeligt tilsagn. Som besluttet på bestyrelsesmødet vil ADD søge en del af det øremærkede 

driftstilskud 2021/2022 til finansiering af videreudviklingen af MODOC.   

 

Bestyrelsen spurgte ind til, hvorvidt der vil være ekstra omkostninger forbundet med licens og drift af 

MODOC. Sekretariatet har efter bestyrelsesmødet afklaret dette, og forventningen er, at der vil være 

minimale driftsomkostninger udover de nuværende. Der kan komme en mindre årlig udgift i lejet 5-

10 t.kr. til den sms-funktion, der varsler, at nye kontroller er tilgængelige for kontrollanterne. 

 

Bestyrelsen godkendte efterfølgende projektet som forelagt af sekretariatet, og sekretariatet 

reviderer derfor som foreslået budgettet tilsvarende i forlængelse af mødet og eftersender det 

opdaterede budget til bestyrelsen til orientering. 

 

4. Valg til forskningsudvalget 

Med Kim Dalhoffs og Marie Overbyes afgang fra ADD’s bestyrelse ved udgangen af 2020 og 
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dermed også afgang fra ADD’s forskningsudvalg, indstillede sekretariatet til, at de erstattes af 

bestyrelsesmedlem og læge Lars Pedersen og seniorkonsulent inden for forebyggelse i idrætten, 

Annemarie Haahr Kristensen fra ADD’s sekretariat. Disse besidder ekspertise inden for de samme 

områder, henholdsvis medicin og humaniora, som de afgående medlemmer.  

 

Bestyrelsen godkendte valget af Lars Pedersen og Annemarie Haahr Kristensen til 

forskningsudvalget. 

 

Bestyrelsen besluttede at forskningsudvalget ved næstkommende møde drøfter, om udvalget skal 

udvides med eksterne medlemmer uden for ADD’s bestyrelse eller sekretariat. En sådan ny 

sammensætning af forskningsudvalget kræver ændringer i forskningsudvalgets forretningsorden, og 

skal godkendes af ADD’s bestyrelse. Forskningsudvalget vil i så fald komme med en indstilling til 

ændringer ved næstkommende bestyrelsesmøde og i givet fald evt. forslag til yderligere kandidater 

til forskningsudvalget. 

 

5. Status på det internationale samarbejde  

Sekretariatet orienterede om ADD’s internationale aktiviteter, møde med WADA og arbejdet i NADO-

leaders’ Group. Sekretariatet præsenterede foreløbige tanker til grundlæggende principper for 

antidopingarbejdet og bestyrelsen drøftede fremtidig international dialog og samarbejde. 

 

Sekretariatet lagde op til, at der er behov for et opdateret grundlag om integritet internationalt i 

idrætten i forhold til det aktuelle grundlag, som det kom til udtryk i den såkaldte Copenhagen 

Declaration, der blev formuleret i 2016 i forbindelse med et NADO Leaders Group-møde. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at bestyrelsen vil tage yderligere dialog 

om ADD’s internationale aktiviteter ved næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Meddelelser 

• ADD arbejder med en lang række idræts-samarbejdspartnere på at udvikle et nyt 

motionsdopingreglement. 

• Ændring af eliteidrætsloven og de afledte følger heraf betyder, at medlemmer af Anti Doping 

Danmarks bestyrelse ikke samtidig må være medlem af bestyrelserne eller ansat i 

Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark eller 

specialforbund under Danmarks Idrætsforbund eller Dansk Fitness & Helse Organisation. 

Konkret betyder det, at Ditte Okholm-Naut som direktør for GymDanmark ikke vil kunne blive 

valgt til endnu en periode i ADD’s bestyrelse. 

• Vicedirektør Kim Højgaard Ravn har fået ledelses- og personaleansvar for fitness- og 

folkesundhedsområdet. 
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• Idrættens Analyseinstitut er valgt til at gennemføre evaluering af Matchfixingplatformen efter 

udbudsrunde. 

• ADD deltager i et EU-støttet Erasmus+ projekt om good governance blandt 

antidopingorganisationer (NADGO) og har fået bedømt, i hvilken grad organisationen lever 

op til krav om good governance for en national antidopingorganisation. Projektet afsluttes 

med en digital konference medio maj. ADD har fået en god vurdering, og projektet har 

samtidigt som forventet givet anledning til en række ændringer med henblik på i endnu 

højere grad at leve op til kriterierne for good governance. 

• ADD har sammen med Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS) 

modtaget 3 mio. kr. fra Sygesikringen ”danmark” til projektet ”Er jeg god nok?” rettet mod 

folkeskoleelevers trivsel. 

 

7. Evt. 

• Bestyrelsen besluttede at overføre ADD’s indefrosne feriepenge til feriefonden. 

• Det blev besluttet at udvide næste bestyrelsesmøde med fællesspisning efterfølgende. 

Sekretariatet følger op og fremsender udvidet mødeinvitation.  

 

Mødet sluttede kl. 17.15 


