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Bestyrelsesmøde 5/2021 
4. november 2021, kl. 16.00 – 18.30 

Mødet blev afviklet i ADD 

 
 
Til stede: Formand Leif Mikkelsen, Lars Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Ditte Okholm-Naut (online), 
Poul Gade (online) og Henrik Puggaard (online). Fra sekretariatet deltog Kim Højgaard Ravn og Amalie 
Vinde Vrettos, ligesom fitnesskoordinator Gitte Knudsgaard deltog under pkt. 2 og kvalitetskonsulent Anne-
Mette Bjerre deltog online under pkt. 5.  
 
Mødet begyndte kl. 16.05 
 
1. Godkendelse af dagsordenen  
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
  
2. Opdateret fitnesskoncept  
Ditte Okholm-Naut oplyste, at styregruppen i Bevæg Dig For Livet fitness, har godkendt oplægget. 
Sekretariatet uddybede ved at oplyse, at bestyrelsen i DFHO i tillæg til ADD’s bestyrelse skal godkende 
oplægget til et opdateret fitnesskoncept, før samarbejdsaftalerne kan opdateres i overensstemmelse 
hermed. 
 
Bestyrelsen spurgte til, om ADD vil opsige kontrakten med dem, der ikke vil indgå en opdateret 
samarbejdsaftale. Sekretariatet oplyste, at det ikke forventes at blive det store problem, givet 
formuleringernes karakter, og så længe DFHOs bestyrelse har godkendt oplægget på forhånd.  
 
Bestyrelsen spurgte til, om opdateringen afføder ændringer i mærkningsordningen. Sekretariatet oplyste, at 
mærkningsordningen fortsætter som i dag. Sekretariatet oplyste endvidere, at sekretariatet arbejder med at 
lave en mere datadrevet risikovurdering af fitnesscentrene, inspireret af ADD’s måde at arbejde i den 
organiserede idræt, for derved at kunne målrette forebyggelsesbesøgene endnu bedre.  
 
3. Økonomi  
3.1: Valg af revisor  
Bestyrelsen besluttede at genvælge EY som revisor for perioden 2022-2023.  
 
3.2 og 3.3: Regnskab 3Q21 og revideret budget 2021  
Bestyrelsen spurgte ind til begrundelsen for afvigelsen ml. budgetteret og faktisk resultat for 3Q under 
”bestilte dopingkontroller”. Bestyrelsen rejste, at normal regnskabspraksis er, at en indtægt tages, når en 
faktura er udstedt. Udeståender ml. udstedte fakturaer og reelt modtagende indtægter behandles i balancen.  
 
Sekretariatet har efter bestyrelsesmødet fulgt op med ADD’s controller i DIF, der bekræftede, at det også er 
praksis i ADD. Begrundelsen for afvigelserne mellem budgetteret og faktisk resultat for 3Q21 er derfor ikke, 
som skrevet i coveret, at betalingen ikke har fundet sted, men at bogføringsdatoen på fakturaen ikke er sat til 
3Q men 4Q. Det vil blive rejst overfor medarbejdere, der udarbejder fakturaer, at de skal være 
opmærksomme på den angivne bogføringsdato på fakturaerne.  
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Bestyrelsen tog orienteringen af regnskab 3Q21 til efterretning og vedtog det reviderede budget 2021 som 
forelagt.  
 
3.4: Budget 2022  
Bestyrelsen besluttede, at der budgetteres med modtagelsen af et øremærket driftstilskud 22/23 på 575 t.kr. 
i budget 2022. Bestyrelsen vedtog herefter budget 2022, som efter tilpasningen jf. bestyrelsens 
ændringsforslag indsendes til Kulturministeriet.  
 
Budgettet blev den 5. november 2021 indsendt til Kulturministeriet.  
 
4. Fastlægge næste års møder  
Bestyrelsen besluttede at fastlægge næste årsmøder jf. nedenstående tabel.  
 

Dato  Tidsrum  Agenda 
Mandag d. 7. februar 2022  Kl. 14.00 - 16.30 Møde ny direktør og drøftelse af 

strategi 2023-2026  
Onsdag d. 4. maj 2022 Kl. 14.00 - 16.30 Årsrapport og 1Q22 regnskab  

 
Mandag d. 5. september 2022 Kl. 14.00 - 16.30 1H22 regnskab 

 
Torsdag d. 17. november 2022 Kl. 15.00 - 17.30 3Q22 regnskab og budget 2023 

 
 
 
5. Governance i nationale antidopingorganisationer  

5.1: NADGO-projektet  
Bestyrelsen tog sekretariatets orientering til efterretning. Bestyrelsen besluttede at offentliggøre det endelige 
budget 2022 på hjemmesiden sammen med referatet for bestyrelsesmødet. Sekretariatet oplyste efter 
spørgsmål fra bestyrelsen, at presseindsatsen fra Play the Game er udskudt grundet forsinkelser i dele af 
projektet grundet sygdom. Da Play the Game er projektejer, er det aftalt, at Play the Game står for 
presseindsatsen om projektet, mens ADD og de andre partnere i projektet bakker op nationalt, så det bliver 
en koordineret presseindsats.  
 
5.2: Etiske retningslinjer for bestyrelsen  
Bestyrelsen havde følgende kommentarer: 

1. At der skal arbejdes yderligere på koblingen til forretningsorden. 
2. Vedr. krænkende adfærd skal der lægges op til en procedure herfor ligesom i personalepolitikken.   
3. Under afsnittet gaver skal ”særlig anledning” om muligt præciseres. 
4. Derudover skal der – som der er lagt op til – foretages en afklaring om muligheden for sanktionering. 

Dette med inddragelse af Kulturministeriet og ved behov inddragelse af bestyrelsesmedlemmerne 
med juridiske kompetencer.  
 

Når disse ændringer er foretaget, fremlægges retningslinjerne for bestyrelsen til godkendelse.  
 
6. Meddelelser 
Sekretariatet orienterede bestyrelsen om forventningerne til processen for evalueringen af platformen til 
bekæmpelse af matchfixing.  
 
 
Mødet sluttede kl. 18.45.  


