
 Morten Skov Poulsen 
Genopstiller som bestyrelsesmedlem i DGI Storkøbenhavn. 

 

Morten er 30 år og bor på Vesterbro sammen med sin kæreste, 

Sanna og datter, Iben.  

 

Morten har været frivillig både i lokale idrætsforeninger, som 

instruktør og senest som formand i DGI-Storkøbenhavns 

Gymnastikudvalg. Til dagligt arbejder Morten i Finansministeriet. 
 

Baggrund:  

Mine frivillige rødder går helt tilbage til fra barnsben i Jylland, hvor jeg starte som hjælpetræner og 

sidenhen blev instruktør i den lokale gymnastikforening. Sidenhen har jeg været på Ollerup 

Gymnastikhøjskole og selv aktivt deltaget som udøver på både forenings- og landsdelshold. Efter 

jeg er kommet til København, har jeg hjulpet til på en række hold, herunder været instruktør på 

DGI-Storkøbenhavns landsdelshold samt været kasserer - og nu formand i Storkøbenhavns 

Gymnastikforening. 

Min forkærlighed for arbejdet i lokalforeninger, de frivillige og i særdeleshed gymnastikken har 

også resulteret i, at jeg engagerede mig i det frivillige arbejde i DGI-Storkøbenhavn gennem 

Stævneudvalget, Foreningskontaktudvalget og senest formand i gymnastikudvalget. Her forsøger vi 

at bidrage til udviklingen i foreningen gennem fx foreningsspecifikke tilbud og fremme idrætten 

generelt. 

 

Jeg er uddannet Cand. Polit (økonomi) fra København Universitet, og arbejder til dagligt i 

Finansministeriet, hvor jeg sidder med varetagelsen af en række af statens selskaber. Herfra kan den 

systematiske tilgang til arbejdet bidrage til at forstå idrætspolitiske udfordringer og søge tværgående 

og holdbare løsninger. 

Hvilke områder er vigtige for dig?:  

Som organisation mener jeg, vi har en særlig forpligtelse i at sætte foreningerne, de frivillige og 

kulturen omkring disse højt på dagsordenen. Det er grundstenen i vores arbejde og for mig. Det er 

derfor vigtigt, at vi løbende styrker arbejdet med disse området og sikrer de bedste forudsætninger 

for udvikling. 

Det gælder både, i forhold til at bidrage til udviklingen i den enkelte forening, om det så er at 

hjælpe til at øge medlemsantallet eller finde instruktører, eller ved at være aktiv i den 

idrætspolitiske debat om de rammer, som vores medlemsforeninger er underlagt, fx ved gentagne 

gange at pege på manglen af nødvendige idrætsfaciliteter. 
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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: 

Gennem de seneste 10 år har DGI-Storkøbenhavn gennemgået en naturlig og nødvendig udvikling, 

hvor arbejdet og tilgangen til at foreninger mv. at gjort mere brugervenlig og specialiseret.  

Jeg ønsker, at DGI-Storkøbenhavn fortsat skal medvirke til at gøre det lettere at drive forening og 

være frivillig ved at fokusere på både de indre og ydre rammer - og med mulighed for at tage højde 

for de enkelte foreningers behov. 

Hvis vi skal lykkes med dette, kræver det blandt andet et endnu tættere samarbejde med foreninger, 

kommuner og andre relevante aktører og at vi fortsat arbejder for at sikre børn og unges mulighed 

for at deltage i foreningernes aktiviteter; både som medlem, men i høj grad også som frivillig. 
 

Kontaktoplysninger: 

Navn: Morten Skov Poulsen 

Mail/telefon: woodpoulsen@gmail.com/ 40 36 63 32 

Se mere hér: https://www.linkedin.com/in/morten-skov-poulsen-63439041/  
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