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Vedtægter for Anti Doping Danmark  

 

Navn og hjemsted  

 

§ 1 

Anti Doping Danmark er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1168 af 7. oktober 2015 om fremme af 

integritet i idrætten.  

 

Stk. 2. Anti Doping Danmark er en offentlig selvejende institution omfattet af forvaltningsloven og lov om 

offentlighed i forvaltningen.  

 

Stk. 3. Anti Doping Danmarks hjemsted er Brøndby Kommune. 

 

 

Formål  

 

§ 2  

Anti Doping Danmark har til formål at fremme bekæmpelsen af doping i idræt.  

 

Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter:  

• Dopingkontrol  

• Anmeldelse og indbringelse af dopingsager  

• Oplysningsvirksomhed  

• Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping 

• Deltagelse i internationalt arbejde om bekæmpelse af doping og matchfixing  

• Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Dopings Danmarks 

virkeområde.  

• Sekretariatsfunktion for Den Nationale Platform til bekæmpelse af matchfixing. 

 

Kapital og hæftelse  

 

§ 3 

Anti Doping Danmarks midler tilvejebringelsen i henhold til § 10 i lov om udlodning af overskud og udbytte 

fra lotteri. Organisationen er nonprofit. 

 

Stk. 2. Anti Doping Danmark kan opkræve gebyr for ydelser i henhold til samarbejdsaftaler, der indgås med 

andre idrætsmiljøer, jf. § 11 i lov om fremme af integritet i idrætten.  

 

§ 4 

Anti Doping Danmark hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.  

 

 

Bestyrelse  

 

§ 5 

Anti Doping Danmark ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 

Kulturministeren udpeger 4 medlemmer, herunder formanden. 1 medlem med viden om eliteidræt udpeges 

af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i fællesskab, og 1 medlem med viden om bredde- og 

motionsidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab.  
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Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.  

 

Stk. 3. Udtræder et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode af bestyrelsen, foretages en 

beskikkelse for den resterende del af perioden.  

 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse eliteidræt, 

breddeidræt- og motionsidræt, lægevidenskab, politik, jura og økonomi.  

 

Stk. 5. Bestyrelsen beskikkes under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013.  

 

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter størrelsen af formandens og de øvrige bestyrelsesmedlemmers 

honorarer.  

 

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelsens virke, som bl.a. skal indeholde 

bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.  

 

§ 6 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 

medlemmer er til stede, herunder formanden. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved 

ændring af vedtægterne jf. § 10 træffer bestyrelsen beslutning ved 2/3 flertal.  

 

 

Tegningsregel  

 

§ 7  

Anti Doping Danmark tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 

bestyrelsesformanden i forening med Anti Doping Danmarks direktør. Ved formandens fravær tegnes ADD 

af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.  

 

 

Den daglige ledelse 

 

§ 8  

Den daglige ledelse af Anti Doping Danmark varetages af et sekretariat, hvis øverste leder (direktøren) 

ansættes af Anti Doping Danmarks bestyrelse. Direktøren har ansvaret for ansættelse af øvrigt personale.  

 

Stk. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Anti Doping Danmarks forhold er af 

usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan kun foretages af bestyrelsen.  

 

 

Budget, regnskab og revision  

 

§ 9 

Anti Doping Danmarks regnskabsår følger kalenderåret.  

 

Stk. 2. Anti Doping Danmark indsender budget og aflægger årsregnskab og beretning i overensstemmelse 

med bestemmelserne i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
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modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 

økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  

 

Stk. 3.  Kulturministeriet godkender Anti Doping Danmarks årlige budget, regnskab og ledelsesberetning.  

 

 

Ændring af vedtægter  

 

§ 10  

Ændring af disse vedtægter kan foretages af kulturministeren, eller såfremt Anti Doping Danmarks 

bestyrelse fremsætter ønske herom, og kulturministeren godkender forslaget.   

 

§ 11 

Anti Doping Danmark kan kun opløses ved en ændring af lov om fremme af integritet i idrætten.  

 

Stk. 2. I tilfælde af Anti Doping Danmarks opløsning træffer kulturministeren efter indstilling fra Anti Doping 

Danmarks bestyrelse beslutning om anvendelsen af de af Kulturministeriet tilførte midler til aktiviteter, som 

ligger uden for Anti Doping Danmarks formål.  

 

§ 12 

Vedtægterne træder i kraft den 21. marts 2022.  

 

 

*** 

 

Vedtaget af bestyrelsen for Anti Doping Danmark og godkendt af kulturministeren.  

 

 


