
 

Referat Generalforsamling  

Generalforsamling DSMM og fagligt møde fredag 28. april 2017, der blev afholdt på 

”Viking Life-Saving Equipment”, Sædding Ringvej 13, 6710 Esbjerg 

Antal fremmødte: 17 deltagere incl. bestyrelsen. 

Formand Marie Hamming bød de fremmødte velkommen og takkede direktør Allan 

Østergård for, at vi måtte låne lokaler og se og høre om virksomheden. 

René Rygaard blev foreslået og valgt til ordstyrer, han konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkald, hvorefter han gav ordet til Marie Hamming, 

der aflagde formandsberetning bl.a om sidste års generalforsamling på 

Lillebæltværftet i Middelfart, valg til bestyrelsen, studieturene til Hamborg og til 

dykkerskolen på Holmen, samt deltagelsen på IMHA konferencen i Manila. Torben 

Leth blev takket for hans store arbejde med opdatering af selskabets hjemmeside, og 

specielt at han havde arrangeret den vellykkede tur til Hamborg. 

Formandsberetningen blev vedtaget med applaus. 

Herefter blev ordet givet til kassereren dvs. også Marie Hamming, der forelagde 

selskabets regnskab, der igen i år er blevet revideret af Jørn Brix. 

Selskabet har et overskud på lidt over 40.000kr. Det synes Marie er et for stort beløb 

blot at have stående i forhold til selskabets størrelse. Pengene kunne evt. bruges til 

nye arrangementer. Regnskabet blev godkendt med applaus. Kontingentet blev 

vedtaget at skulle forsætte uforandret på 200 kr. 

Marie synes, der skal konstitueres en kasserer, -det vil gøre det formelle arbejde 

nemmere f.eks. underskrifter i banken. 

Susan Jensen er fortsat regnskabsfører. 



Herefter var der valg til bestyrelsen. Mette Gabriel og Marie Hamming modtog begge 

genvalg, Margit Schmiedemann blev genvalgt som suppleant. Jørn Brix ønskede ikke 

at forsætte som revisor, i stedet valgtes Hanne Rasmussen.  

Forslag til nye arrangementer var følgende:  

En studie tur til Europas måske største havn Rotterdam (Torben Leth). 

Studietur til Mærsk trænings center i Aberdeen, der går fly direkte dertil fra Esbjerg 

(Anita Brusen). 

Foreslået blev også et besøg på flyvestation Karup, hvor forsvaret snart har samlet 

både meteorologi, Lyngby radio, og SOK.  

Under eventuelt fortalte Mette, at der i Søfartsstyrelsen overvejes en bekendtgørelse 

om nedlæggelse af søfartslægeordningen, så alle praktiserende læger i DK kan udføre 

attesten. Implementeringen af denne ny ordning skulle angiveligt finde sted om små 

2 måneder. Selskabet har skriftligt bedt om løbende at blive orienteret om 

overvejelserne. Set i sammenligning med næsten alle andre søfartsnationers 

lægeundersøgelser af søfarende vil det være en yderligere forringelse af kvaliteten  af 

det danske sundhedsbevis. Den nuværende attest er i forvejen uambitiøs og 

overfladisk. I Norge, England, Tyskland har man specielt uddannede søfartslæger og 

desuden internationalt udpegede lister over søfartslæger over hele verden, fordi 

vigtigheden af de søfarendes sundhedstilstand vurderes meget højt. De medlemmer 

fra selskabet der var på studieturen til Manila, kunne berette om de Filipinske 

lægeundersøgelser. Disse varede op til 4 timer  og includerede også fysiske og 

ergonomiske  test. I forbindelse med selskabets studiebesøg i Panama for ca 10 år 

siden  var det også  vores klare  indtryk fra bl.a.  Clinica Einstein i Panama City, at 

lægeundeersøgelserne var særdeles grundige og omfattende 

(Det tyske Bundesminiseterium  fur  Verkehr har på deres hjemmeside forklaret 

vældigt fint, hvorfor man skal have særligt udpegede søfartslæger til at  udføre 

sundhedsbeviser for søfarende „Nur besonders ausgebildete und qualifizierte Ärzte 

wissen, worauf sie bei einer ärztlichen Untersuchung eines Seemannes achten müssen. 

Seeleute sind auf ihren Schiffen teilweise wochenlang auf See unterwegs, ohne dass sie 

medizinische Hilfe von außen erhalten können. Die Seeschifffahrt ist in dieser Hinsicht 

nur noch mit der Weltraumfahrt vergleichbar. Der Seeärztliche Dienst der BG Verkehr 

lässt daher nur ausgewählte und hochqualifizierte Ärzte für die Durchführung von 

deutschen Seediensttauglichkeitsuntersuchungen zu. Der Seeärztliche Dienst schult 

regelmäßig die zugelassenen Ärzte und kontrolliert ihre Tätigkeit vor Ort. Die BG 

Verkehr hat Ärzte im In- und Ausland zugelassen.) 



Mette mente at ændringer sandsynligvis  vil støde på international problemer. 

Danmark er en stor søfartsnation med mange ansatte i det  maritime erhverv, og det 

dansk sundhedsbevis for søfarende er anerkendt og gyldigt i udlandet – I stedet for at 

nedprioritere og nedgøre vigtigheden af den danske  søfartslægeundersøgelse –

burde man opgradere den danske undersøgelse . 

Efter en meget velsmagende og sund frokost i Vikings kantine forsatte direktør Allan 

Rasmussen mødet med at orientere om virksomheden „Viking Life-Saving 

Equipment“  

Virksomheden blev grundlagt i 1960 af Tage Sørensen (1915- 2016) og hed 

oprindeligt  „Nordisk Gummibådsfabrik“ senere kendt som  Viking Life-Saving 

Equipment“. Tage Sørensen var aktiv  bestyrelsesformand indtil 2010. Han var 

præget  af spejderbevægelsen og dens idealer, hæderlighed, ansvarsfølelse, 

hjælpsomhed og respekt for andre. 

Fimaet er repræsenteret langs kysterne til de syv have, og ca 2000 mennesker er 

ansat,, hvoraf 350 er beskæftiget  i DK. Produktionen ligger i  Esbjerg, Thailand 

Bulgarien og Norge  

Fimaet  servicerer handelsflåden, offshoreindustrien og krydstskibe (ialt  tilsammen 

80 % ) , desuden brandvæsen, forsvaret ,fiskeriet og  sejlsport 

Man laver  redningsflåder  specielt med selvvendende egenskaber ( Estonia 

forliset  afslørede vigtigheden af dette), overlevelses dragter, evacuerings systemer 

hvor man næsten tørskoet kan gå om bord i en flåde på vandet, gummi 

slesker,  musetrapper,  rednings apparater, marine  branddragter,  redningsbåde 

og  afholdelse af træningsøvelser. 

Redningsflåderne kan rumme fra 4 personer til over 200 personer. Nogle specielt 

isolerede flåder skal kunne bruges i polarområderne med ned til 50 minusgrader. 

Flåderne pustes op på  2 minutter, og  4 flåder sammenkoblet  kan rumme 1000 

personer. Det tager ca 2 minutte før alle er kommet i gummibådene. 

Flåderne  bliver testet på havet i mindst 3-3,5 høje bølger og 15- 1 m/sek vind for at 

afprøvningerne kann være så virkeligstro som muligt. 

 Vi blev efterfølgende  vist rundt i kæmpe produktions haller, hvor  redningsdragter 

og redningsflåder ,sleske bliver produceret og  serviceret.  En kvindelig mødedeltager 

var så heldig at få lov at trække i en snor i en redningscontainer, og  i løbet  af 2 

minutter var en mindre redningsflåde pustet op.   



 Efter rundvisningen  blev der serveret kaffe og muffins  i mødelokalet, og en 

medarbejder fortalte om de udfordringer, der er med medicinpakkerne  i 

redningsflådener. Det har således været nødvendigt, at lancere 20 

forskellige  medicinkits efter de forskellige   flagstaters krav,- dertil er der 

udfordringer  med apotekerne og  selve medicinens udløbsdatoer ( efter 2-2,5 år).  

I en af de store  haller hang et meget stort  skilt på væggen, med tegningen af en 

gammel skipper der peger på følgende formaning:  

„Husk : Andres liv afhænger  af Jeres arbejde“ 

Et godt udtryk for den høje arbejdsmoral og seriøsitet  vi mødte hos „Vikingerne“. 

ref. eh. 

 


