
 Michael Gatten 
Opstiller som næstformand for DGI Storkøbenhavn. 

 

Michael er 39 år og bor på Østerbro, København, sammen med sin 

kæreste, Sophie. Han har været frivillig i idrætsforenings- og 

idrætsefterskoleregi i 20 år og politisk engageret i 24 år.  

 

Michael arbejder til daglig som projektleder i Det Nationale 

Sorgcenter || Børn, Unge & Sorg. 
 

Baggrund:  

I dag er jeg aktiv som frivillig formand for Brøndby Idrætsefterskole, hvor jeg har været medlem af 

bestyrelsen siden 2008, heraf de seneste tre år som bestyrelsesformand. Tidligere har jeg bl.a. været 

frivillig i Brøndbyernes Idrætsforening - fra holdleder, træner og sportschef til bestyrelsesmedlem 

og formand for Kvindeafdelingen. Herudover har jeg bl.a. været medlem af DBU’s 

Repræsentantskab, bestyrelsesmedlem i Kvindedivisionsforeningen og næstformand i Team 

Copenhagen. 

 

Politisk har jeg været engageret siden 1995. Først i ungdomspolitik, siden som byrådsmedlem, 

viceborgmester, medlem af Idræts- og Fritidsudvalget og formand for Børneudvalget i Brøndby 

Kommune - og senest, frem til 2018, som medlem af Københavns Borgerrepræsentation som 

medlem af Kultur- & Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Sundheds- & Omsorgsudvalget. 

 

Jeg er oprindeligt kontoruddannet fra Dansk Industri, siden ansat i Forsvarsministeriet og Forsvarets 

Personeltjeneste. Herudover har jeg bl.a. haft egen konsulentvirksomhed siden 2010, været politisk 

rådgiver/politikudvikler på Christiansborg for Radikale Venstre, og arbejder i dag som projektleder 

for Det Nationale Sorgcenter || Børn, Unge & Sorg med fokus på public affairs, kommunikation, 

fundraising og partnerskaber. 

Hvilke områder er vigtige for dig?:  

For mig rammer de 4 overordnede målsætninger i DGI’s Strategi 2020 det så præcist ind, hvor 

særligt visionen om at styrke idrætsdeltagelsen i alle livsfaser med børn og unge som prioriteret 

målgruppe er en hjertesag for mig. Ikke mindst, når det handler om vores børn og unges lige adgang 

til foreningsidræt har vi en særlig forpligtelse til at være en markant, konstruktiv og 

dagsordensættende stemme for foreningsidrætten, ligesom vi for alle aldersgrupper såvel som 

medlemsforeninger skal være en aktiv medspiller og utrættelig garant for at sikre de tilstrækkelige 

idrætsfaciliteter og foreningsrammer i alle DGI Storkøbenhavns kommuner. 
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Hvilken retning bør DGI Storkøbenhavn bevæge sig i ift. den kommende strategiperiode? – 

med fokus på hvilke satsninger og fokuspunkter, der skal prioriteres i den kommende 

strategiperiode 2020 - 2023: 

I et stærkt samspil mellem alle aktører ønsker jeg at medvirke til at sikre endnu bedre vilkår for DGI 

Storkøbenhavns medlemsforeninger, uanset aldersgruppe og idrætsgren. Et stærkt samspil, hvor vi 

tør være nytænkende, nysgerrige og nyskabende, og samtidig være i øjenhøjde med 

medlemsforeningernes mangfoldighed og forskelligartede ønsker og behov. Dette skal blandt andet 

komme til udtryk i styrkede partnerskabsaftaler, en større inddragelse og et endnu tættere samspil 

med alle relevante aktører, både internt og eksternt, samt en styrket interessevaretagelse på både 

kommunalt og nationalt niveau.  
 

 

Kontaktoplysninger: 

Navn: Michael Gatten 

Adresse: Vennemindevej 46, 3.tv., 2100 København Ø 

Mail/telefon: mgatten.privat@gmail.com / mob. 2899 5911 

Se mere hér: https://www.linkedin.com/in/michaelgatten  
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