
Morten Andersen, kandidat til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion 
 
 
Min motivation for at stille op til SVØM’s bestyrelse 
 
Jeg vil arbejde for  
 

- Dansk Svømmeunion som en kompetent og værdifuld sparringspartner for klubberne  
- Øget åbenhed og kommunikation  
- Styrke rekruttering og fastholdelse af frivillige 

 
For at fortsætte svømmeunionens flotte vækst i antal medlemmer og medlemsklubber, vil jeg ar-
bejde for støtte til yderligere udvikling af landets svømmeklubber samt relevante uddannelsestil-
bud til trænerne inden for de forskellige discipliner. I den sammenhæng er det vigtigt for mig, at 
medlemsklubberne oplever svømmeunionen som en kompetent og værdifuld sparringspartner. 
 
Det er vigtigt, at der er transparens i forhold til bestyrelsens arbejde, og jeg vil arbejde for øget 
åbenhed og kommunikation om bestyrelsens opgaver og beslutninger. Det vil fremme bestyrel-
sens synlighed, og skabe et fundament for mere dialog mellem klubberne og bestyrelsen. Derud-
over vil jeg søge at styrke kontakten til medlemsklubberne gennem både online møder og klubbe-
søg. 
 
Jeg har stor glæde ved at være official og overdommer til svømmestævner. Jeg synes, det er 
fantastisk at opleve gejsten og motivationen blandt svømmerne, men også at opleve det store 
engagement blandt de mange frivillige, der bruger en masse af deres fritid på at skabe gode op-
levelser for svømmerne uanset deres alder. De frivillige er alfa og omega for klubberne og gen-
nemførelsen af deres aktiviteter. Jeg vil derfor tilstræbe, at bestyrelsen fortsat har fokus på at 
styrke klubbernes rekruttering og fastholdelse af de frivillige. 
 
 
Vi skal flytte os fremad  
 
Som mange andre i SvømmeDanmark har jeg fra sidelinjen fulgt med i afdækningen af vilkårene 
for landets bedste svømmere gennem de seneste 20 år. Da sagen sætter et kritisk lys på svøm-
mesporten, er det utroligt vigtigt, at forholdene kommer frem i lyset. Sammen med den øvrige 
bestyrelse vil jeg gerne være med til sikre, at noget lignende ikke sker for fremtidens svømmere. 
I forlængelse heraf er det vigtigt, at Svømmeunionen er med til at sørge for støtte og hjælp til både 
tidligere og nuværende svømmere, der har det svært på grund de kritisable forhold i fortiden. 
 
Set fra sidelinjen har SVØM’s bestyrelse i de seneste år truffet nogle beslutninger, som har undret 
mange og derfor får berettiget kritik. På trods af denne kritik er det i min optik ikke fair at opstille 
et mistillidsvotum overfor bestyrelsen, der ulønnet yder en kæmpe indsats for det fælles bedste. 
Et mistillidsvotum til bestyrelsen tjener ikke den fælles sag, og større udskiftninger i bestyrelsen 
fører til tab af viden og vanskeliggør kontinuitet og fremdrift. På trods af uenighederne skal vi ikke 
grave grøfterne dybere, da vi stadig skal arbejde sammen i fremtiden. Men vi skal lytte til kritikken 
og lære af den, så vi flytter os fremad. 
 
Jeg melder mig som kandidat, da jeg sammen med resten af den nuværende bestyrelse gerne vil 
være med til at sætte en retning for fremtiden i dansk svømning på tværs af de forskellige disci-
pliner. Jeg er vant til at arbejde med strategi og udvikling, ligesom jeg trives med at påtage mig et 
ansvar og have medindflydelse. Jeg vil bruge mit udgangspunkt, fra klubniveau og senest fra det 
regionale samarbejde, til at sikre, at bestyrelsen fortsat og løbende er i tæt dialog med ”frontlinjen” 
i form af medlemsklubberne indenfor de forskellige discipliner. 
 
 
Hvilke erfaringer og kompetencer bringer jeg ind i bestyrelsen? 
 
Gennem 5½ års arbejde i bestyrelsen i Viborg Svømmeklub har jeg opnået erfaring med ledelsen 
af en mellemstor svømmeklub. Mine primære indsatsområder i bestyrelsen var dels det 



succesrige arbejde ift. det politiske niveau for at få vedtaget opførelsen af en ny svømmehal med 
50 m bassin, dels at bestyrelsen fik udarbejdet en langsigtet udviklingsplan for klubben. I besty-
relsessammenhæng trives jeg især med at varetage de mere strategiske opgaver, ligesom jeg i 
kraft af min baggrund er vant til at arbejde med tal og økonomi. 
 
I mit professionelle virke arbejder jeg med bl.a. ledelse og udvikling i en stor og kompleks organi-
sation, hvor det er vigtigt at kunne skabe og vedligeholde gode relationer på forskellige niveauer 
og til mange forskellige interessenter. Arbejdsmæssigt er jeg vant til at få modsatrettede interesser 
til at enes om de løsninger, der tjener helheden bedst. I denne sammenhæng er det gavnligt, at 
jeg er positiv person og indstillet på at skabe løsninger. Disse færdigheder vil jeg gerne bringe i 
spil som fremtidigt medlem af bestyrelsen i SVØM. 
 
 
 
 

  



CV 
 
 
Navn Morten Andersen 
Bopæl  Viborg 
Uddannelse  Cand.merc, i udenrigshandel fra Handelshøjskolen I Århus 
Alder 54 år 
Civilstand Gift med Charlotte, to voksne børn på hhv. 18 og 20 år. 
 
 
Erhvervserfaring 
 
Siden 2010 Senior Global Product Manager ved Arla Foods amba i Århus. Jeg er ansvarlig for 
ledelsen af et internationalt team, der varetager det globale produktchefansvar for en væsentlig 
del virksomhedens sortiment. Jeg arbejder med ledelse, strategi samt udvikling og optimering, 
men sætter også pris på opgaver, der er mere hands-on og med fokus på detaljerne. 
 
Før 2010 har jeg haft tilsvarende funktioner i andre større og mindre virksomheder, hvoraf hoved-
parten har været indenfor fødevarer. Jeg har tidligere arbejdet fire år i Tyskland og to år i Luxem-
bourg. 
 
Jeg taler engelsk og tysk på forhandlingsniveau, og er vant til at begå mig på de skandinaviske 
sprog. 
 
 
Svømmerelevante aktiviteter 
 
Siden 2013 Official, gennemført M1-M4 og M6 
2014-2019 Medlem og senere næstformand for bestyrelsen i Viborg Svømmeklub 
2017 Uddannelse til kluboverdommer 
2018 Udnævnelse til regionsoverdommer 
Siden 2019 Medlem af Regionsudvalget for Midtjylland 
 
Siden 2012 har jeg været forælder til to konkurrencesvømmere, hvor den yngste stadig er aktiv 
som seniorsvømmer i Viborg Svømmeklub, mens den ældste stoppede i svømmeverden i 2019 
efter at have været træner i nogle år. Ved siden af officialgerningen har jeg været stævneleder 
ved flere større stævner, herunder Viborg Cup og DM for Hold. 
 
 
Andre forhold 
 
Jeg er kasserer i den lokale grundejerforening siden 2006. Derudover har jeg tidligere været næst-
formand og formand i bestyrelsen for Houlkærskolen i Viborg. 
 
I min fritid holder jeg af at være sammen med vores venner, lave mad samt at rejse på krydstogt. 


