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Bestyrelsesmøde 3/21 

9. september 2021, kl. 15.00-17.30 

Mødet blev afviklet i ADD 

 

 

Til stede: Formand 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) og Amalie Vinde Vrettos (AVV), ligesom seniorkonsulent Malene Radmer 

Johannisson (MRJ) deltog under pkt. 2.  

 

Mødet begyndte kl. 15.00.  

 

0. Godkendelse af dagsordenen  

Bestyrelsen besluttede at bytte rundt på pkt. 3 og 4. Derefter blev dagsordenen godkendt.  

 

KHR erklærede sig inhabil vedr. pkt. 3.  

 

1. Forretningsorden for forskningsudvalget 

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen for forskningsudvalget med en enkelt rettelse (se nedenfor). 

Baggrunden for rettelsen er, at der ikke menes, at hvert enkelt medlem skal have vinden om naturvidenskab, 

medicin og humaniora, men blot et enkelt af de tre, mens udvalget i sin helhed skal have kompetencer inden 

for alle tre områder.   

 

ADDs bestyrelse nedsætter et forskningsudvalg bestående af 6-8 medlemmer 
og udnævner en formand for udvalget. ADDs direktør er medlem af udvalget. 
Derudover består udvalget af bestyrelsesmedlemmer i ADD, medarbejdere i 
ADDs sekretariat samt eksterne antidopingeksperter. Medlemmerne skal 
have viden eller forskningserfaring indenfor naturvidenskab, medicin ellerog 

humaniora. 
 

Sekretariatet er efter mødet kommet frem til, at den foreslåede ændring, ikke er dækkende for, at udvalget til 

sammen skal dække kompetencer inden for alle tre områder, hvorfor sekretariatet foreslår indsat følgende 

linje afslutningsvis i afsnittet: Medlemmerne i udvalget skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for 

alle tre områder. Begge ændringer er godkendt af forskningsudvalgets formand, hvorfor ændringerne træder 

i kraft, såfremt bestyrelsen godkender referatet.  

 

2. Arbejdspladsvurdering  

Medarbejderrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalget (MRJ og AVV) fremlagde resultaterne fra APV’erne 

foretaget blandt de sekretariatsansatte, fitnesskonsulenterne og dopingkontrollanterne. Bestyrelsen drøftede 

resultaterne og tog herefter fremlæggelserne af APV’erne til efterretning. Sekretariatet oplyste desuden, at 

ADD har haft besøg af Arbejdstilsynet og i den forbindelse fået en grøn smiley, hvilket betyder, at 

Arbejdstilsynet ikke havde nogen anmærkninger. 

 

4. Økonomi  

Sekretariatet redegjorde med afsæt i indstillingen for funktionsadskillelsen vedrørende ADD’s 

økonomifunktion samt dialogen med revisor herom. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Sekretariatet korrigerede teksten i coveret vedr. det forventede resultat for året. Tallene i regnskabet er 

korrekte. Egenkapitalen var primo 2021 2,1 mio. kr., mens det budgetterede resultat for året er -324, hvorfor 

resultatet for året forventes at blive 1,8 mio. kr. Disse ændringer ændrer dog ikke ved sekretariatets forslag til 

det reviderede budget.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget.    

 

3. Ansættelse af ny direktør 

KHR forlod lokalet.  

 

Formanden (LM) foreslog bestyrelsen at konstituere KHR som direktør pr. 11. oktober 2021. Bestyrelsen 

bakkede op herom. Der er ikke blevet sat en slutdato for konstitueringsperioden, da der ikke på nuværende 

tidspunkt er klarhed om, hvornår processen for ansættelse af ny direktør forventes afsluttet.  

 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en lille strategigruppe, der skal udarbejde et udkast til strategiske linjer 

for ADD’s arbejde, der skal bruges til at supplere og det nuværende udkastet til stillingsopslag. Bestyrelsen 

mødes den 29. september 2021 til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen i sin helhed vil drøfte 

strategioplægget, stillingsopslaget og omfanget af inddragelse af ekstern konsulentbistand. Bestyrelsen 

besluttede at indhente et tilbud fra et rekrutteringsbureau, som ligeledes skal drøftes den 29. september. 

Direktøren opfordrede til at involvere to erfarne medarbejdere i ansættelsesprocessen for at sikre relevante 

faglige input. 

 

5. ADD’s internationale samarbejde 

Bestyrelsen drøftede sekretariatets samarbejde med andre NADO’er om de overordnede principper, der kan 

ligge til grund i bestræbelserne på at skabe grundlaget for en endnu mere progressiv tilgang til det 

internationale antidopingarbejde og en opdatering af The Copenhagen Deceleration. Sekretariatet fortsætter 

dialogen med en række øvrige NADO’er herom og forventer, at arbejdet færdiggøres og formentlig 

offentliggøres ultimo oktober i forbindelse med et møde med de involverede NADO’er. Bestyrelsen bakkede 

op om sekretariatets arbejde.     

  

6. Meddelelser 

Sekretariatet oplyste, at dagsorden for bestyrelsesmøderne samt materialet hertil i lighed med referaterne 

heraf bliver offentliggjort på ADD’s hjemmeside for at sikre gennemsigtighed.  

Sekretariatet oplyste, at det næstkommende møde ikke behøves rykket, som annonceret på ADDin, da det 

annoncerede internationale møde er udsat, og derfor ikke falder sammen med bestyrelsesmødet.  

 

7. Evt. 

Bestyrelsen bemærkede, at proceduren i afsnittet om krænkende adfærd i ADD’s personalepolitik (bilag 6) 

ikke tager højde for en situation, hvor der opstår sager i bestyrelsen, både hvis et bestyrelsesmedlem skulle 

havne i en situation som enten den krænkende eller forurettede part. Bestyrelsen anmodede sekretariatet 

om at komme med udkast til en procedure i overensstemmelse hermed, som bestyrelsen kan drøfte på det 

kommende bestyrelsesmøde.    

 

Mødet sluttede kl. 17.45 


