
Fælles og tydelig retning
Landsdelsbestyrelser og hovedbestyrelse 
skal sætte strategisk og politisk retning for 
udviklingen af DGI og i fællesskab tage 
endnu større ansvar for at lede organisatio-
nen. Det skal sikre, at vi har en bred folkelig 
opbakning hos foreningerne, i kommunerne 
og på den nationalpolitiske scene.

En tættere relation mellem idrætsfor-
eningen og landsdelsforeningen er 
afgørende for DGI’s berettigelse og succes 
i fremtiden. Derfor skal vi udbygge DGI 
som decentral landsorganisation ved at 
placere mere ansvar hos landdelsforenin-
gerne og herigennem skabe den rette 
balance mellem landsdelsforeninger og 
landsorganisationen.

Landsorganisationens vigtigste opgave er 
at understøtte landsdelsforeningernes
udvikling og indflydelse. Politisk kommu-
nikation og formidling af vores interesser, 

værdier og holdninger til udviklingen af 
by- og landsamfund skal opprioriteres. 

DGI’s landspolitiske gennemslagskraft skal 
styrkes yderligere, så vi fortsat kan sikre 
og forbedre idrætsforeningens vilkår og 
uerstattelige rolle i samfundet. 

Bevæg dig for livet
”Bevæg dig for livet” er en stærk vision 
og platform for DGI i samarbejdet med 
organisationer, kommuner og regering. 
”Bevæg dig for livet” har givet større 
politisk slagkraft og økonomiske midler til 
udviklingsaktiviteter. Samarbejdet sikrer, at 
vi kan nå ud til flere børn, unge og voksne. 
Der har været knaster, og der vil være 
knaster, som gør samarbejdet svært. Her 
skal vi ikke ønske os tilbage i tiden. Vi skal 
derimod handle proaktivt og hurtigere, 
når vi kan se, at aftalerne i ”Bevæg dig for 
livet” er på afveje. 

Sammen om et stærkere DGI 
Vi vil noget med hinanden. Både i den enkelte idrætsforening og i DGI  
som organisation. 

Vi har brug for idrætten at samles om og foreninger at samles i. DGI skal være 
den vigtigste aktør i opbygning og udvikling af frivillige foreninger, der bevæger 
alle aldre, overalt i landet. 



En ny virkelighed i foreningslivet
Den digitale udvikling er til stede overalt. 
Vi skal hjælpe idrætsforeninger med at 
finde og anvende digitale løsninger, der 
kan bidrage til øget kvalitet i oplevelsen af 
foreningsidræt, tidssvarende kommunikati-
on og opbygning af relationer. 

Urbaniseringen fortsætter og sætter 
landområder under pres. DGI skal fortsat 
være en markant aktør, der bidrager til, 
at det er attraktivt at bosætte sig, stifte 
familie og have et aktivt fritidsliv i alle dele 
af Danmark

Kommercialisering af idrætten og hastig-
heden i byudviklingen betyder, at særligt 
børn og unge ikke oplever at være en del 
af foreningsfællesskabet i de store byer. 
Her er der brug for, at DGI er stærkere 

til stede og sammen med nuværende og 
nye foreninger stiller krav til og matcher 
fremtidens byliv. 

Idrætsfællesskaber for alle børn  
og unge 
Mange flere børn og unge skal opleve, 
at idrætsfællesskabet er meget mere 
end at dygtiggøre sig i idrætten. Vi skal 
afsætte flere ressourcer til at udvikle aktive 
ungdomsmiljøer i eller tæt på foreningen. 
Vi skal invitere unge ind i udviklingen af 
fremtidens fællesskaber både i den kendte 
foreningsramme og i eksperimenter, der 
giver plads til nye aktiviteter. Vi ved, at 
mange af vores unge føler et stort pres, og 
vi ved, at fællesskaber giver øget mental 
sundhed. Lad os give alle unge muligheden 
for at indgå i et frirum, der bevæger dem.

Charlotte Bach Thomassen
Næstformand og kandidat som Landsformand i DGI

Siden jeg var barn, har idræts-og foreningslivet fyldt min fri-
tid. Da jeg var barn og ung, var gymnastikken min primære 
idræt. I dag er udendørs motion min idræts-arena, når jeg 
ikke er forældreopbakker i håndboldklubben og vores lokale 
fodboldklub, gymnastikforeningen eller spejdergruppen, 
hvor mine børn er aktive.

Jeg er uddannet i statskundskab og har i mit arbejdsliv  
altid arbejdet med interessevaretagelse, strategisk udvikling 
og ledelse i krydsfeltet mellem frivillige og ansatte. Senest 
har jeg været generalsekretær i Det Danske Spejderkorps. 
Før det var jeg i en årrække ansat i DGI Storkøbenhavn som 
foreningskonsulent og projektchef med fokus på kommune-
samarbejde.

Jeg har ledelses- og bestyrelseserfaring fra både mit 
frivillige og professionelle virke, erfaring med politisk ud-
valgsarbejde inden for folkeoplysningsfeltet og er vant til at 
samarbejde med og forhandle på topledelses-niveau.  
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• 42 år
• Opvokset i Grindsted
• Bor i København
• Gift med Martin 

Sammen har vi 
Anton på 15 år,  
Ella på 13 år og  
Karla på 11 år


