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Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

29. september 2021 kl. 16.00-17.30 

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 Amalie Vinde Vrettos 

(AVV).  

 

Mødet begyndte kl. 16.00 

 

1. Ansættelse af ny direktør  

2. Eventuelt 

 

Mødet sluttede kl. 17.30 

 

 

1. Ansættelse af ny direktør  

 

Strategigruppen nedsat efter sidste bestyrelsesmøde præsenterede papiret, de havde udarbejdet forud for 

mødet.  

 

Derefter var der en dialog, der centrerede sig om, at den kommende direktør skal have følgende 

kompetencer: 

• Udviklingsorienteret på driften:  

o Fokus på efterretning og efterforskning set i forhold til at lykkedes med kontrolarbejdet.  

o Fokus på matchfixing og at være national platform. 

o Interesse for fitness- og folkesundhed.  

• Politisk tæft:  

o Stærk til relationsopbygning og kunne danne relationer med forskellige parter 

▪ Fokus på ordfører (idræt, kultur og sundhed) og give dem ejerskab til antidoping 

området.  

▪ Fokus på idrætsorganisationer og samarbejdet med disse.   

o Internationalt anti-dopingarbejde, men ikke på bekostning af det indenrigspolitiske.  

• Personlige kompetencer:  

o Robust, have pondus, brænde igennem som leder og kommunikator 

o Gejst for området. 

 

Det allervigtigste: En person med forståelse for opgaven politisk og strategisk, som er en dreven leder med 

organisationstalent.  

 

Ekstern part skal hjælpe med: 

• Gennemføre en fokusgruppe med medarbejdere fra sekretariatet 

• Skære stillingsopslaget til og udvikle kompetence og jobprofil 

• Bred annoncering – ude 3-4 uger  
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• Screene ansøgere   

• Personlighedstest og kognitive test inkl. case ved 2. samtale  

• Deltagelse ved ansættelsessamtaler.  

 

Mål for ansættelse af ny direktør: 1. januar 2022 (givet at personen har en måneds opsigelse).  

 

Bestyrelsen besluttede, at den samlede bestyrelse og to medarbejderrepræsentanter skal sidde med til 

samtalerne ud over Genitor.  

 

Bestyrelsen besluttede at give AVV mandat til at orientere sekretariatet om den besluttede proces for 

ansættelsen af den kommende direktør.  

 

 

 

 

 


