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______________________________________________________________________________________ 
 

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 1/2016 
16. marts 2016, kl. 16.30-19.30 

Mødet blev afviklet hos Anti Doping Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
______________________________________________________________________________________ 

 
Til stede:  
• Mette Hartlev (MH) 
• Kim Dalhoff (KD) 
• Marie Overbye (MO) 
• Berit Puggaard (BP, ankom kl. 16.45 under behandling af punkt 2) 
• Michael Ask (MA) 
• Kim Højgaard Ravn (KHR) 
 
Afbud:  
• Troels Borring (TB) 
• Poul Gade (PG) 
 
Mødet begyndte kl. 16.35 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2.  Meddelelser 
MA og MH orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen be-
mærkede i forhold til kvartalsrapporten, at den stigende udvikling i antallet af årlige dopingsager, er bekym-
rende, hvis det kan opfattes som udtryk for en tendens og/eller stigende forekomst. Bestyrelsen efterspør-
ger, at sekretariatet i fremtiden udarbejder statistik, som viser udviklingen i sager over årene, og på hvilke 
grupper af stoffer, de positive sager er fordelt på. Sekretariatet arbejder desuden på i højere grad at kunne 
afdække forekomsten af doping, fx via undersøgelser og forskning. 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
3.  Økonomi: Årsrapport 2015 
MA gennemgik Årsrapport 2015, hhv. ledelsesberetning og årsregnskab. Ledelsesberetningen indeholder 
desuden en afrapportering på ADD’s Udviklingsaftale 2015 med Kulturministeriet. Bestyrelsen bemærkede, 
at man i årsrapport i 2016 under hensyntagen til good governance bør afdække, om flere af de omkostnin-
ger, der i 2015-regnskabet ligger under administration i højere grad vedrører egentlige fagområder, så admi-
nistrationsprocenterne giver et mere retvisende billede af fordelingen af omkostningerne. MA bemærkede, at 
man er opmærksom på forholdet, og at det indgår i sekretariatets revision af kontoplanen i løbet af 2016. Be-
styrelsen havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til revisionsprotokollat.  
Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter årsrapport og revisionsprotokollat. 
 
MH og MA orienterede desuden om, at der er usikkerhed omkring ADD’s driftstilskud fra Kulturstyrelsen 
grundet en fejl i beregningsgrundlaget. Sekretariatet orienterer bestyrelsen, når der er modtaget en afklaring 
fra Kulturstyrelsen. 
 
4.  Årsberetning 2015 
Bestyrelsen drøftede og godkendte det fremsendte tekstudkast med følgende bemærkninger: 
• Roste det nye format, og bemærkede at indholdet var læsevenligt og spændende 
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• Ønsker tilføjelse af fokus vedr. aktiviteterne i 2015 vedr. forebyggelse via uddannelse i forhold til unge i 
idrætten, som også er et punkt i strategien. Fx Ren Vinder, oplæg, foredrag, workshops, foldere, mv. 

• Gav input til enkelte sproglige rettelser. 
 
Sekretariatet tilpasser udkastet i overensstemmelse med bestyrelsens input og iværksætter herefter design, 
layout og trykproces. 
 
5.  Strategi 2016-18 
Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget til den videre proces med operationalisering og eksekvering af 
ADD’s Strategi 2016-18 
Bestyrelsen drøftede desuden færdiggørelse af Rammeaftale 2016-18 med Kulturministeriet. Bestyrelsen 
bemærkede, at man bakker op om udvælgelse og prioritering blandt de operationelle mål, samt at man op-
stiller realitiske men ambitiøse mål, med risiko for at ikke alle mål indfries. Sekretariatet tilpasser udkast til 
rammeaftale og rundsender efterfølgende til bestyrelsen til orientering. 
 
6.  Prisstruktur for motions- og fitnesscentre 
Bestyrelsen drøftede og godkendte fremsende udkast til handleplan vedrørende prisstruktur for motions- og 
fitnesscentre med følgende bemærkninger: 
• Bestyrelsen ser posititvt på at reducere prisen for en samarbejdsaftale med ADD i 2016, imens man ar-

bejder med udvikling af ny prismodel med virkning fra 2017. Centrale aktører og samarbejdspartnere kan 
konsulteres i arbejdet. 

• Man kan overveje en prismodel, som udover et startgebyr tager højde for antallet af medlemmer i det 
enkelte center, fx grupperet i priskategorier. 

• Man kan overveje, om man kan indbygge en incitamentsstruktur, der fremmer centrenes incitament til at 
skabe miljøer med færre dopingbrugere i deres center. Det kunne fx være i form af en rabatmodel, da 
færre dopingbrugere også genererer færre omkostninger for ADD. En evt. incitamentsstruktur forudsæt-
ter dog, at man samtidig kan undgå uhensigtsmæssige konskekvenser, fx at centrene risikerer at få inci-
tament til at negilgere potentielle dopingbrugere mhp. at opnå rabat. 

 
7.  ADD-engagement i CAS-sag 
MH og MA orienterede om ADD-engagement i CAS-sag som har være behandlet i CAS dags dato. Afgø-
relse forventes at foreligge fredag den 18. marts 2016 med efterfølgende uddybende redegørelse. Sekretari-
atet orienterer bestyrelsen om udfaldet. Bestyrelsen bakkede op om arbejdet og tog herefter orienteringen til 
efterretning. 
 
Eventuelt 
 
Mødet sluttede kl. 19.35. 


