Foreningen af Danske Redningsmands 100 Års Jubilæum

Juli 2017
Lørdag den 12 August var der reception på Marinestuen i Aalborg i anledning af Foreningen af Danske
Redningsmænds 100 års jubilæum.
Jubilæet blev fejret med udgivelsen af et Jubilæumsskrift om Foreningens virke gennem de første 100 år.
Jubilæumsskriftet er blevet til gennem sponsorer og er blevet trykt i et antal eksemplarer så alle sponsorer
samt redningsfolk har fået et eksemplar, samtidig kan man downloade Jubilæumsskriftet på Foreningens
hjemmeside.
Der var mødt repræsentanter op fra store dele af landet samt både aktive og pensionerede redningsmænd.

Kystredningstjenesten (Tidligere Farvandsvæsenet) har i alt 21 redningsstationer i Danmark og ca 240
redningsmænd er i dag tilknyttet de 21 redningsstationer.
Redningsmændenes forening ” Foreningen Danske Redningsmænd ” blev dannet i juli 1917 og har i år
(2017) 100 års jubilæum. De 100 år er dog ikke forløbet uden problemer og store/små uoverensstemmelser
for foreningen.
Allerede i 1915 var man ikke tilfreds med de daværende forhold og derfor opfordrede redningsmændene i
Nordjylland alle redningsstationer og redningsmænd til at stå sammen og lave en forening for nordjyske
redningsmænd. Den nye forening blev dannet i efteråret 1915 hvor 22 nordjyske redningsstationer gik
sammen.
I 1917 dannede redningsstationerne på Bornholm og Møn også en forening og på et møde i juli 1917
besluttede man at samle foreningen fra Nordjylland og foreningen fra Bornholm og skifte navn til
”Foreningen af Danske Redningsmænd”.
Foreningen begyndte at arbejde for at få bedre forhold og materiel til Redningsmændene.
Man startede med tre vigtige ting for Redningsmænd:
Bedre løn og vederlag.
Tilskud til anskaffelse af olietøj og søstøvler.
Og forbedring af pensions og ulykkesforsikring.
De tre første ting har altid været foreningens første prioritet og foreningen arbejder løbende på at man kan
tilbyde god løn til både fastansatte og frivillige redningsmænd. Foreningen arbejder også løbende på at
skaffe godt materiel til redningsmænd og det er både skibe og Redningsbiler samt nyt inden for personlig
sikkerhedsudstyr.
I 1990 blev foreningen en egentlig fagforening og foreningen blev anerkendt som en forhandlingsberettiget
organisation, den 11 Juli 1990 underskrev Foreningen den første overenskomst og det var næsten 75 år
efter foreningen var blev samlet.
Redningsvæsnets har flytte rundt i statens administration en del gange i løbet af de 100 år den har
eksisteret og har været under fire forskellige ministerier, Indenrigsministeriet, Landbrugsministeriet,
Marineministeriet og Forsvarsministeriet.
Efter valget i 2011 blev Farvandsvæsnet nedlagt og Kystredningstjenesten blev overflyttet til Søværnet, 1.
eskadre, hjemmehørende i Frederikshavn, og i 2013 fik vi en ny chef for Kystredningstjenesten.

