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Bestyrelsesmøde 1 

7. februar 2022, kl. 14.00 – 16.30 

Mødet blev afviklet i ADD 

 

 

Til stede: Formand Leif Mikkelsen, Lars Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Poul Gade (online) og 

Henrik Puggaard (online). Fra sekretariatet deltog Lisbeth Jessen, Kim Højgaard Ravn og Amalie Vinde 

Vrettos, ligesom videnskabelig seniorkonsulent Jakob Mørkeberg deltog under pkt. 2, seniorkonsulent 

Malene Radmer Johannisson deltog under pkt. 3, efterretningskonsulent Søren Voss deltog under pkt. 4 og 

intern proceskonsulent Ditte Toft Clausen deltog under pkt. 5.  

 

Mødet begyndte kl. 14.00 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

2. Forskningsprojekter støttet af ADD 

Jakob Mørkeberg, videnskabelig seniorkonsulent og formand for ADD’s forskningsudvalg, præsenterede 

sammensætningen af det nuværende forskningsudvalg. Som noget nyt og som følge af bestyrelsens 

ændring af forskningsudvalget forretningsorden på bestyrelsesmødet d. 9. september 2021, sidder der to 

eksterne antidopingeksperter i udvalget: Anders Juul og Anders Vinther.  

 

Jakob Mørkeberg præsenterede de fem støttede projekter i 2021 og orienterede om, at projekterne fik det 

ansøgte beløb. Derudover blev resultaterne fra tidligere støttede projekter, hvis resultater lå klar og blev 

afrapporteret til ADD i 2021 fremlagt 

 

3. Projekt Spejlven 

Malene Radmer Johannisson fremlagde baggrunden for projekt Spejlven, hvem der er målgrupperne for 

projektet samt temaerne i undervisningsmaterialet for målgrupperne. Undervisningsmaterialet er udviklet og 

afprøvet i pilotfasen, som er gennemført i 2021. Projektets start er udskudt fra januar 2022 til marts 2022 

grundet COVID-19.     

 

4. Evaluering af den nationale platform for koordinering af bekæmpelse til matchfixing  

Bestyrelsen drøftede evalueringens anbefalinger og perspektiver. Bestyrelsen tog evalueringen til 

efterretning.  

 

5. Strategiproces for strategi 2023-2026 

Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces for strategiudvikling.  

 

6. Tegningsregel  

Bestyrelsen godkendte den forslåede ændring af tegningsreglen, og at sekretariatet på vegne af bestyrelsen 

fremsætter ønske til kulturministeren om at godkende vedtægtsændringen. Sekretariatet laver til næste 

møde et forslag til prokuraoversigt.  

 

7. Meddelelser 
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Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til kvartalstabeller eller statusrapport for 2021. Disse lægges til grund for 

ledelsesberetningen 2021.  

 

8. Evt.  

 

Mødet sluttede kl. 16.45.  


