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______________________________________________ _________________________ _______________

Referat af bestyrelsesmøde

6 . juni 201 8 , kl. 1 6 . 0 0 - 1 9 . 0 0

Mødet blev afviklet i ADD
________________ ______________________________________________________ _ _______________

Til stede: Mette Hartlev (MH) , Poul Gade (PG ) , Kim Dalhoff (KD, fra kl. 16.15 under behandlingen af punkt 6 )
og Berit Puggaard (BP, fra kl. 16.45 under behandlingen af punkt 2 ) . Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA)
og Kim Højgaard Ravn (KHR) . Under punkt 2 deltog Martin Rostgaard og under punkt 3 Jakob Mørkeberg,
begge fra sekretariatet.
Ikke til stede : Marie Overbye (MO) , Troels Borring (TB).

Mødet begyndte kl. 1 6 . 10

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med den ændring, at punkt 6 vedr. meddelelser blev behandlet først på mødet.

2. Efterforskning
Martin Rostgaard, sekretariatets efterretningsmedarbejder, præsenterede udvalgte aspekter af ADD’s
arbejde med efterforskningsområdet. Bestyrelsen drøftede oplægget og bemærkede,

at det er vigtigt, at sekretariatet er opmærksomme på GDPR - krav i forbindelse med arbejdet på
området. Sekretari a tet bekræftede, at man er opmærksom på dette, og at sekretariatet snarest vil
præsentere bestyrelsen for rammerne for arbejdet på området i forhold t i l GDPR - krav.
m an bør overveje med afsæt i reglerne på området at udarbejde en instruks om, hvilke
efterforskningsskridt ADD kan og skal tage . PG sender som inspiration eksempel på, hvilke
efterforskni n gsskri dt politi hhv. private efterforskere kan og skal tage.
at det er vigtigt at være opmærksom på, om ADD modtager alle relevante informationer fx
vedrørende matchfixing. Sekretariatet bekræftede, at strukturer for modtagelsen af inf ormationer ,
gode samarbejdsrelationer med specialforbund og idrættens organisationer samt samarbejdsaftaler
med relevante myndigheder understøtter, at ADD modtager så mange relevante informationer som
muligt mhp. at fremme idrættens integritet.

3. Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse
Jakob Mørkeberg, medarbejderrepræsentant i ADD’s arbejdsmiljøorganisation, præsenterede resultaterne
fra ADD’s arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse gennemført i foråret 2018.

Bestyrelsen drøftede res ultaterne og bemærkede, at det er vigtigt som planlagt at følge op på resultaterne,
herunder at:

være opmærksom på og forebygge stress ,
adressere resulaterne vedrørende d irektørens synlighed , hvor bl.a. forventningsafstemning, tydelighed
omkring rollefordeling, afklaring af individuelle synlighedsbehov, graden af involvering og bidrag til det at
løse konkrete opgaver , rummer udviklingspotentialer ,
o verveje at m odificere graden af selvledelse ud fra hensyn til på den ene side medarbejderindflydelse og
på den anden side klare rammer og ledelsesmæssig opfølgning .

Sekretariatet bekræftede, at disse områder indgår som eleme nter i det videre arbejde med udvalgte
indsatsområder.

Sekretariatet arbejder som planl agt videre med udvalgte fokusoråder, hvorefter der gennemføres en mindre
opfølgende måling på disse områder, som forelægges bestyrelsen.
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4. Økonomi
Sekretariatet gennemgik kvartalsregnskabet for 1 Q18 og forelagde forslag til revidering af Budget 2018 per
31. marts 2018.

Sekretariatet korrigerede vedr. mindreindtægt på øvrige udgifter som berørt i covernotatet , at dette ikke
skyldes prisreduktion af samarbejdsaftaler med mo tions - og fitnesscentre, da der er taget højde for dette i
budgettet. Mindreindtægten skyldes derfor færre bestilte kontroller end budgetteret , da linjen øvrige
indtægter primært udgøres af indtægter fra hhv. samarbejdsaftaler med motions - og fitnesscentre samt
bestilte kontroller.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om kvartalsregnskabet til efterretning.

Sekretariatet fremførte desuden i forbindelse med forslag til revidering af Budget 2018 per 31. marts 2018 , at
bestyrelsen kan overveje at allokere yderligere midler til udvikling af sekretariatets kontormiljø som beskrevet
i covernotatet samt drøftet på forrige bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede at revidere det forelagte
budget, så der afsættes yderligere 100 t.kr. og dermed samlet 400 t.kr. i 2 018 til udvikling af kontormiljøet.
Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det er vigtigt at være opmærksom på, at fremtidssikre
løsningen så meget som muligt. Sekretariatet er opmærksom herpå.
Bestyresen vedtog herefter det reviderede budget som for elagt med ovennævnte ændring. Sekretariatet
indfører budgetændringen i det reviderede budget og fremsender det reviderede budget til bestyrelsen.

5. Strategi 2019 - 22
Sekretariatet orienterede om forventningerne til den kommende proces for udvikling af ADD’s strategi for
2019 og frem, herunder strategidagen den 19. juni. Dette desuden under hensyntagen til dialog med
Kulturministeriet om udarbejdelse af ADD’s rammeaftale for 2019 - 22 i efteråret 2018. Bestyrelsen tog
orienteringen til efterretning.

6. Meddelelser
Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste
bestyrelsesmøde i kraft af kvartalsrapporten for 1 Q1 8 . MA supplerede herudover med enkelte mundtlige
meddelser. Bestyrelsen drøftede rapporten og meddelelserne og tog herefter orienteringen til efterretning.

Eventuelt
-

Mødet sluttede kl . 1 9 . 00


