
 

Jeg hedder Rasmus Munch, er 42 år og bor i Silkeborg med min hustru, Tilde, og mine børn, Anna på 7 og Theo på 

10 år. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen på næste årsmøde.  

Hvad jeg vil arbejde for i DGI:  

Jeg mener, at DGIs hovedbestyrelse i højere grad skal tættere både landsdelene men også foreningerne og 

medlemmerne i hele landet og lytte til dem - for dernæst at skabe værdi for dem. Nogle gange har DGI løsningen og 

andre gange har foreningerne løsningen selv. Det er vigtigt at lytte, så man ikke som politiker sidder og tror, at man 

har løsningen selv – eller at man ikke anerkender en given problemstilling, som kan være forskellig rundt i de enkelte 

landsdele og mellem de forskellige typer af foreninger.  

Samspillet mellem de enkelte landsdele og hovedbestyrelsen er også ekstremt vigtigt for mig, fordi landsdelenes 

udfordringer ofte er forskellige fra hinanden, men også fordi landsdelene og medlemsforeningerne tit er hurtigere til at 

spotte udfordringer og behov såvel som løsninger.  

Jeg vil også arbejde for at realisere det store potentiale, der er i at få DGI til at spille sammen som en helhed fra 

medlemmerne til foreningerne til landsdelene og op til landskontor og hovedbestyrelsen. Det er vigtigt med visioner og 

større engagementer som fx Bevæg dig for livet, men det er ligeså vigtigt, at det konkret udmøntes, hvad det konkret 

betyder og få koblet det til noget, som er relevant for landsdele, foreninger og medlemmer.  

Min store erfaring med og indsigt i foreningslivet såvel som civilsamfundet gør, at jeg har fingeren på pulsen i forhold 

til trends og tendenser i samfundet.   

I øvrigt mener jeg, at der bør være en balance i hovedbestyrelsen i forhold til mangfoldighed og diversitet, hvorfor jeg 

vil passe rigtigt godt ind. Det sidste halve år har jeg siddet i en arbejdsgruppe med fokus på netop mangfoldighed og 

diversitet, hvilket også har været givende og indsigtsfuldt.  

Min foreningsrelaterede baggrund: 

Jeg har et indgående kendskab til og erfaring med det danske foreningsliv bredt set. Foreningslivet betyder enormt 

meget for mig, og det har på en måde altid været en del af mit liv fra foreningsaktivt barn og ungt menneske til frivilligt 

engageret voksen. De sidste godt 5 år har jeg været hovedbestyrelsesformand for en flerstrenget idrætsforening med 

over 1000 medlemmer, hvor vi vækstede medlems- og aktivitetsmæssigt med nye idrætsgrene og aktiviteter. Her vil 



jeg fremhæve samarbejdet med kommune, skole, andre foreninger og både specialforbund og DGI i forhold til 

foreningsudvikling, aktiviteter og faciliteter.  

Fra 2011 til 2017 sad jeg i bestyrelsen og økonomiudvalget i DGI Midtjylland, så jeg kender både DGI indefra og 

udefra.  

Min arbejdsmæssige baggrund: 

Jeg har i mit voksne arbejdsliv arbejdet med projektledelse og kommunikation i den offentlige sektor og med salg, 

marketing, sponsering og personaleledelse i det private erhvervsliv. Siden 2010 har jeg været selvstændig med 

projektudviklings- og fundraisingfirmaet, Fundraiseren, som jeg har med en partner i Roskilde. Mange af vores kunder 

er netop foreninger, så jeg har et indgående kendskab til, hvilke behov og udfordringer foreningslivet har i relation til 

projektudvikling, fundraising og efterfølgende drift. 

Partnerskaber og samarbejdsprojekter har altid fyldt meget for mig, og jeg ved, hvor meget man i fællesskab kan 

skabe. Her vil jeg pege på, at jeg i mange år har samarbejdet med DBU men også andre specialforbund under DIF og 

kender deres synspunkter og måder at arbejde på.  

Jeg samarbejder løbende med Ph.D. Kenneth Holm Cortsen fra UC Nordjylland  i forhold til at spotte idrætsmæssige 

trends og tendenser ligesom jeg holder mig løbende opdateret hos IDAN og andre videnscentre.  

Personlige egenskaber: 

Folk ser mig som værende udviklingsorienteret, dialogsøgende, relationsopbyggende, men jeg har også mine egne 

meninger og holdninger, som jeg baserer på min erfaring og indsigt i relevante spørgsmål.  

At jeg har arbejdet i det offentlige, det private og som selvstændig sammenholdt med bestyrelsesarbejde betyder 

også, at jeg både kender det politiske spil men i endnu højere grad ved, at det er samspillet mellem politik og praktik, 

som skaber succesen.  
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