
REDNINGSBÅD  
I STRUER

BEMANDET AF FRIVILLIGE



2 - DSRS - Redningsbåd i Struer

KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET
VI ER EN GRUPPE FRIVILLIGE, DER VIL ÅBNE EN REDNINGSSTATION  
I DSRS REGI, TIL GLÆDE OG GAVN FOR LIMFJORDENS BRUGERE.

Vores mål er at starte en redningsstation i Struer havn. Selve driften skal varetages af frivillige medlemmer som arbejder 
gratis, ligesom øvrige stationer i Dansk Søredningsselskab driftes. Al hjælp fra DSRS er gratis for dem som bliver hjulpet. 
DSRS er en non profit organisation, hvor alle laver gratis frivillig arbejde. Der er god lokal opbakning, havnen donerer en 
fast bådplads inklusive strøm, sejlklubben stiller lokale til rådighed. Ligeledes har et lokal opstarts-/infomøde fået ca. 
35 frivillige til at melde sig til projektet, ud af disse frivillige er der dannet en 5 mands styregruppe, som her i starten 
varetager projekt DSRS redningsstation Struer.

PROJEKTETS MÅLGRUPPE
Projektet skal kunne skabe mere tryghed samt sikkerhed i den vestlige del af Limfjorden fra Sallingsundbroen mod øst 
og Vildsundbroen i nord og mod vest ud til Thyborøn. Styregruppen har vurderet, at de områder har, i omegnen af 1.700 
fritidsbåde hertil kommer lokale fritidsfiskere, kajakker, surfere, subbords og andre samt gæstesejlere, som stationen også 
vil kunne betjene. Som DSRS-redningsstation stiller vi gratis frivillig hjælp til rådighed for ALLE brugere af vandet i vores 
dækningsområde 24-7 året rundt. Alle kan ringe direkte til vores vagttelefon og bede om hjælp uanset om det er sejlere 
med havari eller badegæster der skal have hjælp. Derudover står vi til rådighed for JRCC (tidligere SOK), hvis de har brug 
for vores assistance i forbindelse med SAR aktioner

PROJEKTETS ORGANISERING
Dansk Søredningsselskab er en almennyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger. Alle medlemmer af 
foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i marts - april.

DETTE PROJEKTS LOKALE STYREGRUPPE BESTÅR AF:
Mads Bendix  Mobil 40630529 mads@sejlerbixen.dk   
Poul Jensen Mobil 40171997 PJ@DME.as  
Mogens Grimstrup Mobil 40462735 GIZMO.Mogens@gmail.com  
Kurt Søgård Mobil 61631539 kvs56@icloud.com  
Jens Otto Hundsdahl  Mobil 22172779 joh@hundsdahl.dk 
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PROJEKTETS FORANKRING 
Projektet forankres i DSRS bestyrelse, der pt. favner 13 lokale redningsstationer i hele Danmark, og hos alle ca. 11.000 
medlemmer i DSRS. 

Vision og mission: De helt store aktiver ved dette projekt er, at vi gratis og frivillig hjælper alle uanset hvem der har brug 
for vores hjælp. På den måde bliver det en stor og bred gruppe der får glæde af vores virke. Et væsentligt kriterie for 
at blive frivillig er netop at man gerne deltage i træning og uddannelse, så man kan gøre en forskel på en god, tryg og 
ordentlig måde. 

Projektets forventede resultater og effekter: Let adgang til hjælp 24-7 hele året. Større sikkerhed til søs for alle. Det 
forventes at en DSRS-station i Struer, vil medvirke til at sejlere samt øvrige der har behov for hjælp vil få hurtigere hjælp. 
En lokal redningsbåd vil kunne medvirke til at simpelt havari, som motorstop, grundstødning eller lign ikke udvikler sig til 
en mere alvorlig situation. Det forventes at en lokal redningsstation vil have en positiv 
indflydel-se på sejleres tilvalg af Limfjordens vande.

PROJEKTETS TIDSPLAN 
Forår 2022 opstartsmøde med frivillige i og omkring Struer havn, og nedsættelse af styre-gruppen. Kontakt til DSRS 
bestyrelse og accept derfra til at arbejde videre med projektet.  
Sommer 2022 organisering af frivillige, oprettelse af Facebook gruppe, afklaring af praktiske forhold, udsendelse af 
projektbeskrivelse til alle både ejere i Struer havn, og sidst men ikke mindst planlægning af ansøgning om donationer. 
Efterår 2022/vinter 2022/23 indsend ansøgninger til mulige donationer. 
Forår/sommer 2023 Uddannelse af de frivillige inden opstart af lokal station i Struer. Indkøb af båd og materiel.

ØKONOMI 
Projektets samlede udgifter andrager kr. 1.150.000 De væsentlige udgiftsposter er:  

Indkøb af brugt velegnet båd ca. 750.000  
Uddannelse af frivillige ca. kr. 125.000  
Indkøb af nødvendigt sikkerhedsudstyr til båden og redningsdragter til frivillige og andet personligsikkerhedsudstyr kr. 
150.000 
Opbygning af faciliteter på land i en ”kommandocentral” i land ca. kr. 125.000  

Beløbet forventes finansieret således:  
Forventet donation fra Fonde og andre donationer kr. 575.000  
Struer kommune kr. 150.000 
Tilskud fra kommuner omkring Limfjorden, Lemvig, Skive, Mors, Thisted, samt Holstebro samlet kr. 125.000  
DSRS hovedbestyrelse kr. 300.000
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ANSØGNING
REDNINGSBÅD I STRUER - BEMANDET AF FRIVILLIGE
En bred gruppe af havnens brugere ønsker at åbne en DSRS-station i Struer.

Som en hjælp til at muliggøre dette, søger vi sponsorater /donationer fra lokale virksomheder, kommunen samt fonde.

På de følgende sider kan der læses meget mere om projektet, ligeledes info omkring Dansk Søredningsselskab og sidst 
men vigtigst af alt hvordan I kan støtte op om en lokal redningsbåd i Struer.

Vi har brug for jeres hjælp, således at vi kan hjælpe personer i nød på vandet.

Din eventuelle donation er kun en eengangsdonation til opstart af en DSRS station i Struer.

På forhånd tak.
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GRUNDLAGT 2004
DSRS - GRUNDLAGT I 2004
Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening med en bestyrelse og en række lokalafdelinger. Alle medlemmer af 
foreningen kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling, som afholdes i marts - april.

DSRS har følgende mission og vision:

MISSION
At forblive en almennyttig forening der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke
livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til V¡V.

VISION
At være en samfundsmæssig organisation, som man gerne støtter, og hvis service og assistance målgrupperne efterspørger.
Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en afdeling.

Afdelingernes reddere har lokal tilknytning. Derfor er vores udrykningstid fra alarmeringen modtages til havnen forlades 
under 20 minutter.

Det er ikke en forudsætning for at være redder, at man har båd - det væsentligste er interessen for at være med til at løse 
opgaven - sammen med andre. Det koster ikke noget at være aktiv - og humøret er som regel højt.
I afdelingerne er der hver uge i sæsonen koordineringsmøde i det lokale klublokale (i sommerhalvåret kombineret med 
øvelser) - der er ikke mødepligt - men det er hensigtsmæssigt at deltage 2-3 gange månedligt.

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for de frivillige i bådene. I forbindelse 
med hver øvelse og operation orienteres Lyngby Radio og Forsvarets Operationscenter. Se en oversigt over gennemførte 
operationer under menupunktet.

I foreningen har vi brug for personer med forskellige interesser og kompetencer - nogle med lyst og evner til at deltage 
i operationerne i bådene og andre, der interesserer sig for administrativt-, udviklings- og vedligeholdelses arbejde (fx. 
økonomi, administration, markedsføring, PR og sponsorarbejde).
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DSRS-STATION I STRUER
BEGRUNDELSE FOR OPSTART AF EN LOKAL STATION I STRUER
Pt. er der 13 lokale DSRS stationer i Danmark.

DSRS station Løgstør er den eneste station i Limfjorden, de dækker området :  
Mod vest : Feggesund - Nykøbing Mors - Hvalpsund.
Mod øst : Gjøl.

Dermed er der behov for en station i Struer, til at dække resten af Limfjordens vestlige del.
Medio marts 2022, havde Struer Havn, Sejlerbixen og Sejlerklubben indkaldt til møde med henblik på at høre interessen 
for en lokal redningsstation under DSRS. Der mødte godt 30 frivillig op. Jesper Johansen fra Juelsminde orienterede bl.a. 
om deres station og behov for et vist antal frivillige, økonomi og meget andet praktisk info. Stort set alle fremmødte 
gav tilsagn om at blive frivillig medhjælp, hvis der bliver oprettet en lokal station i Struer. De afleverede personlige 
oplysninger samt tlf. og mailadresser. En del af dem skrev også hvilken søfartsmæssig uddannelse/erfaring de har.
Ud af de fremmødte frivillige blev der dannet en 5 mands styregruppe, hvis opgave er at arbejde på at få en lokal DSRS-
station til Struer.

HVOR ER VI NU?
Styregruppen sendte en mail til Dansk Søredningsselskab ved bestyrelsesformand Steen W. Jensen for afklaring af en 
række spørgsmål. Formanden svarede den 24. marts på vores henvendelse, og vi blev opfordret til at holde en god 
kommunikation med DSRS og til at kontakte lokale sponsorer/donationer under forudsætning af, at det bliver muligt at 
oprette en lokal station i Struer.

Vi har fået tilkendegivelse fra DSRS`s bestyrelse - Struer er næste havneby hvor man ønsker at åbne en DSRS 
redningsstation, når der er økonomisk fundament til det.
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FAKTA
FRIVILLIGE
Vi har pt. tilsagn fra ca. 35 personer fra lokalområdet, der gerne vil bidrage til stationens drift.
‘HU kommer ”løbende” flere til efterhånden som det rygtes, hvad der er gang i.

STATIONSLEDERE
Vi har tilsagn fra 2 erfarne personer, der har meldt sig som ledere af stationen.

HAVNEPLADS
Struer Havn har givet tilsagn om fri havneplads til båden, herunder også strøm, vand, kranhjælp  
og anden praktisk hjælp mv.

SERVICE PÅ BÅD OG MOTOR
Sejlerbiksen har givet tilsagn om at servicere båd og motor.

LANDBASEN
Struer Sejlerklub har givet tilsagn om at vi frit må benytte deres landbase som indeholder Kontor, Internet, VHF og PC.

SPONSORER/DONATIONER
Styregruppen er pt. i gang med at koordinere fonde søgningen hos lokale sponsorer.  
Vi har været i kontakt med Struer Kommune, der er positiv overfor støtte til projektet.

ANDRE FORHOLD
Alle på havneområdet og fritidssejlerne er ”hug” på projektet.

HVERVNING AF NYE MEDLEMMER
Flere steder på havnen er der nu opsat holdere med foldere om DSRS´s frivillige arbejde og indmeldelse som medlem, 
ligesom vi uddeler dem på havnen.
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FAKTA
OMRÅDE SOM LOKAL STATION STRUER KAN BETJENE
Den vestlige del af Limfjorden fra Sallingsundbroen mod syd og Vildsundbroen i nord og mod vest ud til Thyborøn.
Styregruppen har vurderet, at de områder har, i omegnen af 1.700 fritidsbåde hertil kommer lokale fiskerbåde samt 
gæstesejlere, som stationen også vil kunne betjene.

STYREGRUPPEN BETÅR AF FØLGENDE PERSONER
Mads Bendix  Mobil 40630529 mads@sejlerbixen.dk   
Poul Jensen Mobil 40171997 PJ@DME.as  
Mogens Grimstrup Mobil 40462735 GIZMO.Mogens@gmail.com  
Kurt Søgård Mobil 61631539 kvs56@icloud.com  
Jens Otto Hundsdahl  Mobil 22172779 joh@hundsdahl.dk 

Når der bliver oprettet en station i Struer, vil den på lige fod med de nuværende 13 stationer være underlagt bestyrelsen 
for Dansk Søredningsselskab.
Alle i DSRS udfører frivillig ulønnet arbejde.
Det forventes at DSRS Struer på lige fod med de nuværende stationer, hvert år får tildelt et driftsbudget til dækning af 
løbende udgifter så som køb af udstyr, brændstof til båden, vedli-geholdelse af båden mv.

FAKTA FRA DANSK SØREDNINGSSELSKABS HJEMMESIDE
Dansk Søredningsselskabs regnskab viser:
 2020 2021
Omsætning  5,5 mio.  6,1 mio.
Aktivmasse  7,7 mio.  7,8 mio.
Egenkapital  6,5 mio.  7,3 mio.

I 2021 oplyser selskabet, at der blev ydet assistance til 2112 personer hvor motorskader og grundstødninger er de 
hyppigste.
86% af selskabets indtægter kommer fra medlemmerne, resten er fra tipsmidler og donationer.
61% af indtægterne går til drift af stationerne.
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DÆKNINGSOMRÅDE
OMRÅDE SOM STATIONEN I STRUER KAN BETJENE 
Den vestlige del af Limfjorden fra Struer til Sallingsundbroen inden for 45 minutter. 
Fra Struer vest om Mors til Vilsundbroen inden for 1 time. 
Fra Struer vest ud til Thyborøn inden for 45 minutter. 



OVERFØRSEL AF DONATIONER / SPONSORATER
For at sikre os at jeres støtte går til opstart af en lokal DSRS-station her i Struer,  
bedes jeres sponsorat indbetales på en konto:

Donationer til Dansk Søredningsselskab kan indsættes på Dansk Søredningsselskabs konto i  
Spar Nord med reg. nr. 9056 og konto nummer 1580081645.

Dansk Søredningsselskab har oplyst, at de arbejder på at den næste station bliver Struer.

FÅ MERE AT VIDE
Du kan høre og se mere om projektet på TV MidtVest, her bragte de et indslag om projektet den 23. maj 2022.  
Tryk på linket her:https://bit.ly/DSRS-i-Struer

Der henvises endvidere til Dansk Søredningsselskabs hjemmeside: www.dsrs.dk
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