
Beretning 2020 
 
Året 2020 har både været et svært og et godt år, hvilket også vil afspejle sig i bestyrelsens 
beretning. 
 
I starten af året så alt lyst ud. Vi var, takket være gode kræfter i bestyrelsen og hos vores kollegaer 
i Sverige, kommet igennem til Den A. P. Møllerske fond og havde fået doneret en 8 meter High 
Rescue Boat, som skulle være afløsning for den RIB som lå i Lynæs. Vi var også lykkedes med at få 
donationer fra en række andre fonde. Medlemstallet havde i 2019 været godt stigende. Men i 
februar startede snakken om Coronavirus, hvilket vi havde svært ved at forholde os til, men vores 
daværende formand, Ole, var med sin lægefaglige baggrund meget pessimistisk og i marts fik han 
ret. Nu kunne alle se at denne nye virus ikke blot var en slem influenzaepidemi, men en sygdom 
som betød, at vi var nødt til at tage specielle forholdsregler for, hvordan man på stationerne 
trænede, uddannede sig, var sammen, og reagerede i forhold til alarmeringer. 
En stor del af bestyrelsens arbejde i året har været at følge udmeldingerne fra myndighederne og 
indrette vores instrukser efter disse. Det er lykkedes at komme gennem året uden at nogen er 
blevet smittet på grund af deres frivillige engagement i DSRS.  
Jeg vil godt benytte lejeligheden til at takke jer alle for jeres måde at tage hensyn til hinanden og 
til de stationsledere, som gennem input og i dagligdagen på stationen har været med til, at vi har 
opnået det fine resultat. 
 
Medlemmerne er basis i DSRSs økonomi. Ved årets start var der, takket være stationernes indsats, 
vores hjemmeside og lidt tilfældig PR, godt 5.200 medlemmer. Hvis DSRS ville have en større andel 
af de ca. 120.000 både, som er på vandet eller de godt 250.000 mennesker, som på den ene eller 
den anden måde benytter havet i deres fritid, var det bestyrelsens overbevisning, at vi skulle 
arbejde mere systematisk med kommunikation om og markedsføring af DSRS. Derfor afsatte vi i 
2020 et pænt beløb i budgettet til netop det formål. Lone Buchardt, som senere på året blev valgt 
ind i bestyrelsen, arbejdede sammen med Kristian om at sikre, at vi på de sociale medier nåede ud 
til de rigtige mennesker med vores budskaber og dermed lagde grunden for nye medlemskaber.  
Synligheden på de sociale medier betød også at både lokal og landsdækkende presse fik interesse 
for at tale med os. Bestyrelsen fik derfor også udarbejdet en lille enkel presseguide, som skal være 
en håndsrækning, når man på stationen bliver kontaktet af pressen. Den skal også sikre at vi 
husker, at vi er en del af et større fælleskab, selvom vi også skal have den lokale vinkel. 
Stationernes rapporter på hjemmesiden har også en stor PR-effekt, derfor gør det ikke spor at 
man fortæller historien på en spændende og medrivende måde. 
Resultatet af disse indsatser betød, at vi ved året afslutning havde 7.900 medlemmer, hvilket er en 
utrolig flot stigning på ca. 52%.  Målet for det kommende år er, at vi når 10.000 medlemmer, 
hvilket giver foreningen en meget større grad af mulighed for selv at tilrettelægge sin fremtid. 
 
Projekt Sikker søredning er et internt projektnavn, som er benyttet i bestyrelsen. Det har været 
vores mål med dette projekt at opnå den bedst mulige personlige sikkerhed for de frivillige på 
stationerne. Målet var at alle stationer skulle have 8 overlevelsesdragter, 8 sæt sejlertøj og alle 
frivillige skulle have en SAR-vest. Vi har i 2020 søgt adskillige fonde om tilskud til indkøb af disse 
genstande. Takket være stor støtte fra fondene lykkedes det os at få 8 dragter på alle stationer, 



sejlertøj på ca. halvdelen af stationerne og SAR-veste til alle frivillige. Vi opnåede at få en støtte på 
ca. 1.2 mio. kr. 
Lige nu mangler vi at indkøbe 48 sæt sejlertøj for at kunne forsyne alle stationer med 8 sæt. Vi 
håber meget, at vi når det i denne forsommer. 
Der har fra enkelte været rejst kritik af at vi ikke har valgt en oppustelig redningsvest. Vi har ved 
tidligere lejligheder begrundet valget, men jeg gør det gerne igen.  
Det er korrekt at en oppustelig redningsvest vender den overbordfaldne, hvis han/hun skulle være 
bevidstløs. Hvis man ikke er bevidstløs, bliver man også vendt og der er derefter kun mulighed for 
rygsvømning, hvilket er er særlig hensigtsmæssigt for vores reddere.  
Den oppustelig redningsvest har nogle indbyggede problemer omkring co2 patronen og tabletten, 
som skal sikre den automatiske udløsning. Disse problemer kan løses ved jævnligt eftersyn, ikke 
blot et årligt eftersyn. Da vi altid benytter vores veste i arbejdssammenhæng er risikoen for 
utætheder i vestens lunge også store. En utæthed betyder vesten ikke fungerer. 
Sidst men ikke mindst er vi altid flere veluddannede personer på vandet og kan reagere hurtigt, 
hvis en af mandskabet skulle falde overbord. På den baggrund har vi ligesom det svenske og 
norske redningsselskab valgt at benytte en fast SAR-vest. 
 
Udover den flotte støtte fra fondene oplever vi også at få henvendelser fra kommercielle 
forretninger, som godt vil indgå i samarbejde med DSRS, fordi vi har en god sag og fordi vi er et 
brand de godt vil associeres med. I visse tilfælde kan vi indgå i et samarbejde, som fx med MUSTO 
og Hansen Protection. I andre tilfælde må vi sige nej, da samarbejdet vil ramme vores status som 
almennyttig forening. 
Status som almennyttig forening er meget vigtig at opretholde, da den i høj grad er grundlaget for 
at modtage gaver fra Fonde og de tilskud vi kan få fra det offentlige. Derfor er det også vigtigt at 
vores stationer udviser stor omtanke, når vi assisterer ikke medlemmer. Vores optræden må ikke 
på nogen måde kunne sås tvivl om vores status som almennyttig forening. 
 
DSRSs forhold til forsikringsselskaberne er forsat anstrengt. Det nye er at nogle 
forsikringsselskaber sælger en billig tillægsforsikring om assistance til søs. Ideen er at 
forsikringstager selv via internettet skal finde et assistanceselskab. Selskabet dækker da udgiften 
til assistance. Vores problem er, at i en stor del af tilfældene vil ringe til DSRS, som hjælper uden at 
kræve betaling. Når vi foreholder situationen for forsikringsselskabet, er kommentarer blot, at det 
ikke er deres problem at vores ydelse er gratis. DE fleste forsikringsselskaber har indbygget sø-
assistance i bådforsikringen. Denne assistance ydes på samme måde som ved den omtalte 
tillægsforsikring. Vi vil forsat forfølge sagen i Forsikring og Pensions Fritidsbådsudvalg. 
 
I Corona-året blev stationerne ikke kun udfordret med hensyn til virus. 900 alarmeringer blev det 
til, en stigning på ca. 50%. Denne stigning betød også en stor udfordring for alle frivillige på 
stationerne, især da hovedparten af assistancer ligger i sommermånederne. Tak for den store 
indsats. 
Desværre har den svære kommunikationssituation under Coronaen også enkelte gang givet 
anledning til interne stridigheder. Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi behandler hinanden med 
respekt. Oplever vi problemer med en person på stationen, så tal med den person om problemet. 
Oplever man manglende information, så bed om information. Undgå at videregive din peronlige 



vurdering af en persons evner/kompetencer til andre på stationen. Principielle uenigheder løses 
gennem dialog og på stationsmøder i en god tone og med respekt for hinanden. 
 
De mange alarmeringer tog også hårdt på vores både, men vi var også heldige at få tilbudt endnu 
en lukket båd fra det svenske søredningsselskab. Bestyrelsen besluttede at indkøbe både og vi 
valgte at placere den i Helsingør. Kronborg ville, når den nye båd var på plads i Helsingør, blive 
overført til Køge, som havde store udfordringer med Baltrum. 
Køge som netop havde fået Kronborg fra Helsingør, mistede båden før den nåede at komme rigtig 
i gang, idet den viste sig at være pilrådden i melleskroget. Køge var derfor uden båd i vinteren 
2020/21. 
Baltrum, som vi havde fået fra Tyskland viste sig ikke at være uegnet til vores brug. Båden bliver 
derfor forsøgt bortgivet til Estland/Letland. 
Løgstørs båd fik desværre motorhavari og ved undersøgelse på værft viste det sig at udgifterne til 
at reparere den ikke stod mål med resultatet. Derfor fik Løgstør, Lynæs’ RIB, da den nye 8 meter 
ankom til Lynæs. 
Heldigvis fik vi tilbudt endnu en brugt redningsbåd fra Sverige til en fordelagtig pris. Den båd blev 
købt og placeres i Kerteminde, mens Kertemindes RIB bliver overført til Køge. På den måde er 
puslespillet til sidst gået op. 
Bestyrelsen er i gang med igen at søge midler til en 8 meter båd fra Swede Ship. Vi håber at kunne 
afgive en bestilling i efteråret og dermed have en ny båd til sommer 2022. 
 
Til slut vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde og fordi de stiller 
deres professionelle viden til rådighed for DSRS. Uden jer og jeres positive indstilling ville DSRS 
være meget dårligere stillet. 
 
  



 
 
 
 
 

Generalforsamling afholdt 
Kerteminde Sejlklub 27 maj 2021 klokken 17:00 

 
Steen Wintlev-Jensen (formanden) bød velkommen til generalforsamlingen trods 
omstændighederne med corona. 

 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen havde indstillet Anders Poulsen fra Løgstør til dirigent. 
Anders blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterende at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og konstaterede derfor at 
generalforsamlingen var lovlig. 
Der var ved første gennemtælling 29, der tilgik dog 3 styk i løbet af generalforsamlingen som 
havde været forsinket i trafikken. Derfor 32 fremmødte som var stemmeberettiget. 
Dirigenten konstaterede at der ikke umiddelbart var noget som valg, og derfor afventede man 
med at finde stemmetællere. 

 
Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
I hovedpunkter: 
Coronasiutationen 
Medlemsvæksten, PR samt den gode presse dækning i 2020. 
Projekt Sikker Søredning, øget interesse i samarbejde med Dansk Søredningsselskab. 
Vigtigt at vi bibeholder almennyttig status, forsikringsselskaber og håndtering af deres ”tilbud” 
Kort om stationer og både situationen i Dansk Søredningsselskab, samt stor interesse for at åbne 
nye stationer rundt om i landet. 
Tak til stationer og ledelsen på disse for håndtering og hjælpen under Corona epidemien, tak til 
bestyrelsen for deres arbejde. 

 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 
Fremlæggelse af årsregnskab 
Formanden fremlagde årsregnskabet. 

 
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet. 

 
Fremlæggelse af årsbudget 2021 
Formanden fremlagde budget for 2021. 

Der var ingen spørgsmål til budget 2021. 

Indkomne forslag 
Ingen 



 
 
 
 
 

Valg af bestyrelse samt evt. suppleanter 
På valg fra bestyrelsen var: 
Leif Linden 
Jørgen 
Rosenfeldt Johan 
Hilding 
Steen Wintlev-
Jensen Jesper 
Højenvang 

Alle var villige til genvalg, og blev genvalgt med akklamation. 

På valg som suppleanter var 
Kaare Skalshøi fra København samt Michael Støvring fra Vordingborg, begge villige til genvalg og 
valgt med akklamation. 

 
Valg af revisor 
Schwartz & Pio & Co. var villige til genvalg igen, og blev også valgt med akklamation. 

 
Evt. 
Spørgsmål 
Hvad skal er ske med Baltrum ? 

- I samråd med Tysk søredning som var dem som gav os båden, har vi fået lov at give 
denne videre til en anden søredningsorganisation. Dette arbejdes der på pt. 

Hvordan med PR ? 
- Der er lagt og arbejdes løbende med en strategi i bestyrelsen, som meldes ud 

løbende. Lige nu er det dog meget med at skaffe content til vores kampagner samt 
kendskab til vores medlemmer. 

Kort spørgsmål til vores navn, og hvorfor det hedder ”selskab” til sidst, da dette kan 
være misvisende: 

- Kristian fortalte om hvordan søredningen opstod på opfordringer fra SSRS, og om at 
man havde ”copy pasted” fra Svensk Søredning (Sjöräddningssällskapet) 
Branding og omkostningsmæssigt ville det nok blive for dyrt at skifte navn lige pt. 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen herefter og gav ordet tilbage til formanden. 

 
 
 
 

Referat godkendt af dirigent Anders Poulsen 

Anders Poulsen.  
Anders Poulsen. (Jun 21, 2021 11:16 GMT+2) 

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVrE09qpxiLff2V_upKGUvXQ5QBuqw4EA
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVrE09qpxiLff2V_upKGUvXQ5QBuqw4EA
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1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2020 

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Dansk Søredningsselskab for 2020. 
 
Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 
 2020 2019 
 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

Resultat (144) (433) 
Aktiver 7.714 4.929 
Egenkapital 6.431 4.725 
 
2.  Konklusion på revision af årsregnskabet for 2020 

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykt en konklusion om, 
hvorvidt det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.  
 
Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion eller fremhæve forhold i revisi-
onspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 3. 
 
Revisionens formål og omfang er oplyst indledningsvis i dette protokollat. 
 
Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere 
oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåteg-
ning uden forbehold og uden fremhævelser af forhold i regnskabet. 
 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderlige-
re handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfat-
telse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 
3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 

I forbindelse med vores revision af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende forhold: 
 
3.1. Manglende funktionsadskillelse 
På grund af selskabets størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative 
opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling 
af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virk-
somhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der ikke er eller kun er 
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begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel 
udførende som kontrollerende funktioner.  
 
3.2. Drøftelser med ledelsen om besvigelser 
Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os 
oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig 
fejlinformation som følge af besvigelser.  
 
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel-
ser af formodede besvigelser.  
 
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om be-
svigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 
 
4. Kommentarer til årsregnskabet 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og har ikke givet anledning 
til bemærkninger. 
 
5. Øvrige oplysninger 

5.1. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 
Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 
over for os.  
Der er ikke konstateret fejl i årsregnskabet i forbindelse med vores revision. 
 
5.2. Ledelsens tilkendegivelse i øvrigt 
Ledelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive følgende: 
 

• At den opfylder sit ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet af den 11. april 2015, for at 
udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven og de forhold som er tilrettet vedr. foreningen 

• At den opfylder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbejdelsen af et 
årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl 

• At den har givet adgang til al relevant information mv. og adgang til personer i virksomheden, 
som er relevante for at indhente revisionsbevis og ved udarbejdelsen af årsregnskabet. 
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