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ÅRSBERETNING 2019
fattede betydningen og æren af at måtte tage

Beretning om årets arbejde

imod HM Dronningen på Dansk Alderdomshjem og så oven i købet som de første værter.

v/ Randi Kuhnt,
Formand for forretningsudvalget

Efterhånden som dagene og ugerne gik, blev
det mere og mere klart for os, hvilken fantastisk

Årsberetningen er altid en god anledning til re-

gave der blev os tildelt. Med i gaven hørte der

fleksion over, hvad det forgangne år har været

også et uendeligt stort forarbejde. Alderdoms-

præget af, hvor har vi haft fokus, hvad har vi

hjemmet fik besøg af PET, Landeskriminalamt,

gjort godt, hvad kunne vi måske have gjort an-

folk fra hoffet ang. sikkerhed og pressefolk fra

derledes eller bedre, og hvor vil vi hen i det nye

både danske og tyske medier kom for at under-

arbejdsår?

søge forholdene.

Som formand er det mit hverv at reflektere sam-

Ledelsen fra plejehjemmet, forretningsfører, se-

men med mine medstridere i forretningsudval-

kretariatet og til dels jeg selv deltog i udarbej-

get og så nedfælde en beretning. Vi reflekterer

delsen af programmet med minutiøse tidspla-

løbende, stiller kritiske og konstruktive spørgs-

ner – hvor der både blev målt og taget tid af sik-

mål både til ledelsen og hinanden og forsøger

kerhedsfolk og pressefolk. Et kæmpe apparat

så vidt muligt at få mange af medarbejderne i

der sættes i gang inden et kongeligt besøg for

Sundhedstjenesten informeret om vort arbejde

at få det hele til at køre på skinner. Den danske

og beslutninger.

generalkonsul Kim Andersen med hele konsulatet samlede alt omkring hele besøget de 4

Det er klart, at vi altid er i en proces, hvor vi gør

dage og var fantastiske til at styre denne lange

os tanker, disse omsættes til scenarier og nogle

forberedelse. Indimellem hårdt ekstra arbejde

af disse prøver vi at omsætte til konkrete tiltag.

for os alle, men da så dagen opstod, og konge-

Andre bliver fravalgt eller ændret. l denne pro-

skibet sejlede ind i Flensborgs havn, den røde

ces af kortere og længere varighed, er det le-

løber var rullet ud, ja da begyndte en fest, som

delsen og forretningsudvalget som arbejder og

vi aldrig vil glemme.

holder dette inden for vore egne rammer, men
når der er taget beslutninger, som involverer

Jeg fik den ære som formand for Sundhedstje-

medarbejderne og arbejdet i Sundhedstjene-

nesten, at være med til at byde dronningen vel-

sten, er det klart, at vi er meget opmærksomme

kommen til mindretallet. Foran os stod flere tu-

på at informere de involverede så åbent og hur-

sinde mennesker, små som store og vajede

tigt som muligt. Dette sker fortrinsvist gennem

med dannebrog og råbte hurra. Da gik det for

ledelsen. Det er mit indtryk, at denne del af vort

alvor op for mig, hvilken stor ting dette besøg

arbejde for det meste sker til alles tilfredshed.

ville blive. Kort efter ankomsten blev HM Dronningen modtaget på plejehjemmet. Beboerne
var velforberedte, glæden og den positive ner-

Hvad har fyldt meget i det sidste år?

vøsitet kunne mærkes, og festen kunne starte.

Jeg ville være et skarn, hvis jeg ikke ville sige

Der blev holdt taler, der blev sunget, der blev

besøget af Hendes Majestæt Dronning Margre-

konverseret under kaffen og en kort rundvisning

the. Allerede i begyndelsen af maj blev der af-

på plejehjemmet var der også sat tid af til og

holdt "hemmeligt" møde hos generalkonsul Kim

pludselig var tiden gået alt for hurtigt, men op-

Andersen. Da Kim Andersen løftede sløret for

levelsen har sat dybe spor. Tænk at blive be-

os, tror jeg ikke, vi på det tidspunkt helt til fulde
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æret på den vis ved at besøget på Dansk Alder-

Sundhedstjenestens

domshjem sågar var programsat før den offici-

selvfølgelig også beskæftiget sig med andre

elle modtagelse på rådhuset. En stor tak til alle

ting i 2019.

medarbejdere og frivillige på plejehjemmet som
forinden planlagde og forberedte og var med til
at gøre besøget vellykket.

forretningsudvalg

har

2019 blev året, hvor Kystsanatoriet Hjerting
blev den nye søjle i vores organisation. Da vi
kendte Dorte Lismoes fra vores tætte samar-

Jeg vil gerne benytte anledningen her i årsbe-

bejde med Kystsanatoriet igennem mange år,

retningen til at takke generalkonsulatet med

var glæden gensidig, da vi kunne formalisere

Kim Andersen i spidsen for at betænke Sund-

samarbejdet uden mellemveje via ejerskabet.

hedstjenesten på denne måde. Personligt fik

En øget samhørighedsfølelse ser vi på mange

jeg som formand for Sundhedstjenesten anled-

områder, bl.a. da vi den 26.9. tog til Hjerting for

ning til at møde HM Dronningen flere gange i

at holde vores årlige sensommerfest. Medar-

løbet af hendes besøg - herunder ved højbordet

bejderne havde forberedt en dejlig fest, hvor

ved festmiddagen på A.P. Møller Skolen med

kollegaerne fra Sydslesvig fik lejlighed til at se

ministerpræsident Daniel Günther som min

Kystsanatoriet. Alle havde selvfølgelig hørt om

bordherre, til soupér på kongeskibet og ved af-

stedet, men endnu ikke haft lejlighed til at se

skedsreceptionen. Ud over den ære der blev

det. Alle deltagere gav udtryk for et dejligt ar-

udvist vor organisation, bar tiden derefter præg

rangement.

af dyb glæde og taknemlighed blandt alle foreninger. Man kunne næsten mærke, at der
blandt os alle var opstået et nyt sammenhold og

Projektet R.O. er nu afsluttet. Projektgruppens

ikke mindst større samhørighed. Som nævnt i

fyldestgørende rapport blev fremlagt for Lars

starten var der mange og anstrengende forbe-

Reuter fra A.P. Møller Fonden. Lars Reuter gav

redelser, men de blev i den grad belønnet med

udtryk for stor anerkendelse af tilgangen i det

noget endnu større.

udførte arbejde og at gruppens professionablev fremlagt, hvordan vi implementerer projektets erfaringer i det daglige arbejde med børnene. De mange rosende ord og fondens anerkendelse og opmuntring skaber motivation og
energi for det fortsatte arbejde. En stor tak til
Lars Reuter skal lyde herfra.

Vores medarbejder i mere end 40 år og i de sidste år leder i hjemmeplejen, Kerstin Reich meddelte os, at hun pr. 1.9.19 ønskede at gå på
pension. I løbet af foråret gik vi i gang med at
HM Dronning Margrete
ankommer til Dansk Alderdomshjem
ledsaget af Randi Kuhnt, Generalkonsul, Kim Andersen ofl.

finde en ny leder. Valget faldt på hjemmesygeplejerske Katrin Elbert, som i flere perioder
havde påtaget sig ledende opgaver. Vi vidste,
derfor at hun ville kunne opfylde de mange krav
fagligt som menneskeligt, så der var ingen tvivl,
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lisme havde gjort et stort indtryk på ham. Det
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da vi pegede på hende som Kerstins afløser.

problematikker vi på en del områder er konfron-

Kerstin Reich skylder vi megen tak for et

teret med, men også en lyst til konkret at bakke

kæmpe stykke arbejde. Hun har i årene været

op om denne del af vort arbejde. Vi regner med

med til at fremme og udvikle Sundhedstjene-

at sætte arbejdet i gang i april måned. Sund-

stens hjemmepleje, så den i dag fremstår som

hedsrådet vil i de kommende år blive orienteret

en kompetent og moderne afdeling, med de

om udviklingen af projektet ”Den gode rygsæk”.

nødvendige kompetencer til at kunne opfylde
de ældres plejebehov - også i udkantsområderne. Vi ønsker Kerstin alt godt som pensio-

l Årsrapporten vil man kunne læse om arbejdet

nist.

i de forskellige afdelinger. Forretningsudvalget

Og til Katrin Elbert, en officiel velkomst her i års-

holdes løbende orienteret om aktiviteter og ud-

beretningen. Vi er, som sagt, meget glade for at

fordringer. Vi er således beviste om at vi, lige-

du søgte stillingen. Den arbejdsindsats vi har

som flere af de andre organisationer, får større

set indtil nu, virker lovende, så vi glæder os og

og større problemer med at overholde vores

ser frem det videre samarbejde.

budget.
Vi alle i mindretallet er blevet oplyst om Skoleforeningens udfordringer, vore er ikke helt så

Da der jo som bekendt var folketingsvalg i juni

skræmmende, men vi vil komme til at opleve en

sidste år, skulle der også dannes et nyt syd-

tid, hvor vi i endnu højere grad må sætte priori-

slesvigudvalg. Det blev der gjort og i september

teter omkring tilbud og evt. nødvendige ned-

meldte de deres ankomst, da der var flere nye

skæringer. Det er ikke noget nogen ønsker,

medlemmer, som endnu ikke havde været i

men realiteterne viser, at vi ikke kommer uden

Sydslesvig og derfor havde et ringe kendskab

om denne udfordring.

til mindretallet. Stor var interessen for at høre
om Sundhedstjenestens arbejde – og der blev
intenst spurgt ind til vort daglige arbejde med

Jeg vil afslutningsvis give udtryk for glæde og

både børn og ældre. Mange var overraskede og

taknemlighed for den interesse vi møder blandt

berørte over at høre, hvordan en hel del ældre

mange i mindretallet. Sundhedstjenestens virke

må klare sig for meget små månedlige beløb.

er i de senere år blevet mere præsent blandt

Bennetgård og de tilbud der gives der, gjorde

mange i mindretallet, men ikke kun der. Den

også stort indtryk på dem, og vi fik en klar ud-

støtte og interesse, vi oplever nordfra, er uvur-

melding om opbakning til dette tilbud. Kystsa-

derlig i vores daglige arbejde. Samarbejdet

natoriet Hjerting med dets formål om at støtte

med de øvrige mindretalsorganisationer såvel i

trængende børn/unge blev præsenteret. Der

Samrådet, som det individuelle interessesam-

blev talt om vigtigheden af at udvikle og støtte

arbejde udvikler sig positivt. Respekten for hin-

børnene i deres videre forløb både uddannel-

andens kompetencer og samarbejdet i brugen

sesmæssigt men også som medlemmer af min-

af disse er efterhånden næsten blevet en selv-

dretallet. Man kan se resultatet af denne drøf-

følge. Tak til alle andre foreninger i mindretallet

telse i form af tilsagn fra Sydslesvigudvalget om

for denne udvikling.

støtte til at udvikle nye muligheder for disse
unge i et samarbejde med Skoleforeningen.
Stor var glæden, da vi fik tilsagnet. Det viser en
stor oprigtig interesse og forståelse for både de
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I løbet af det sidste år, er der sket en udskiftning

Jakob Ørsted fratrådte i september 2019, da

i forretningsudvalget. Uwe Jakobsen valgte at

han fik nyt embede i København. Vi var glade

træde tilbage i marts med den begrundelse, at

for denne nyhed på hans vegne, men uendelig

der skulle yngre kræfter til. Uwe, det var så godt

kede af det på egne vegne. Jakob, du har været

at lære dig at kende. Tak for din indsats.

en fantastisk medstrider i forretningsudvalget i
alle årene. Du har kæmpet, du har vist en ind-

Tinne Virgils blev udpeget som nyt medlem fra
SdU og blev i september 2019 valgt som 1.
næstformand. Tinne - det er en stor fornøjelse
at have fået dig ind i forretningsudvalget - dine

sats, som har været af uvurderlig betydning for
Sundhedstjenesten. Dit hjerte for vores brugere
og din optimisme, din klarhed har vi alle nydt
godt af. Tak for det.

kompetencer nyder vi godt af. Hjertelig velkommen.

Farvel og tak Jacob
Billedet er fra Jacobs sidste generalforsamling

Provst Hasse Neldeberg Jørgensen blev udpeget som nyt medlem fra Kirken. Hasse - du har
nu siddet der i snart et halvt år og vi har set dine
kvaliteter, så vi er mere end glade for, at du har
påtaget dig det hverv. Hjertelig velkommen
også til dig.
Farvel og tak Uwe
På billedet demonstreres en
løftestol for forretningsudvalget.

Min sidste bemærkning bliver at udtrykke tak til

Uwe, Susanne Bahnsen og

forretningsudvalget og ledelsen samt medar-

Annemarie Erichsen

bejderne i Sundhedstjenesten for det store arbejde hver især yder. Det er stadig en fornøjelse at få lov at være formand for denne spændende forening.
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i april 2019.
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Personale: Alle 62 stillinger er besat. Gennem-

Beretning fra afdelingerne

snitsalderen er 44,4 år. En stor del af vore ansatte er blevet uddannet her på plejehjemmet

DANSK ALDERDOMSHJEM

sammen med sygeplejeskolen. Rekrutteringen

v/Bodil Bjerregaard-Brocks,

er der sørget for, idet vi altid har 4 elever under

Centerleder

uddannelse og 3 årspraktikanter.

For ældreplejesektoren har 2019 været et år
med politiske beslutninger.
Dannelsen
fagligt

af

”Pflegeberufekammer”

plejepersonale

har

for

forårsaget

offentlige diskussioner i landsdelen. Jeg håber,
at den nye forening kan være lobbyist for personalet, forbedre plejefagets image og skabe
attraktive betingelser for stigende rekruttering i
plejeområdet.

Gruppebillede med
størstedelen af plejehjemmets personale

Fondsmidler fra den tyske stat til at digitalisere plejeopgaverne er en økonomisk effektiv

Hovedemnerne på årets kursusplan har været

støtte, som vi vil forsøge at udnytte.

undervisning omkring smerte, medicinviden, er-

PflegeBerufeGesetz. Uddannelsen for syge-

næring og adfærd i voldelige situationer. For at

plejefaget er reformeret. Løbende har vi 6 per-

styrke vore nuværende 2 sårsygeplejere og 2

soner under uddannelse og for fremtiden vil ny-

mentorer for elevuddannelser, har vi besluttet at

uddannede få en generaliseret sygeplejeviden.

uddanne en person mere på hvert område for

En del af uddannelsen bliver refinansieret af

at løse opgaverne. Med diagnosen cancer føl-

staten.

ger ofte sår og smerter. For fremtiden har vi 3
sår- og 3 palliativ specialuddannede sygeple-

Kvalitetskontrol ved MDK (MedizinischerDi-

jere, for også at dække nattetimerne.

enstKrankenkassen): Januar 2020 træder den
nye lov for myndighedernes kontrol af plejekva-

Driftsrådets arbejde har været intensivt omkring

liteten i kraft. I 2019 fik vi en flot karakter på 1,3

udarbejdelse af en ny arbejdsaftale, som blandt

ved kontrollen af Medizinischer Dienst (MDK).

andet indeholder aftaler for personale som

Forberedelser til de nye plejeforsikringslove,

spontant arbejder på et andet tidspunkt end

har beskæftiget os meget. Alle afdelinger skal

planlagt. God trivsel på arbejdspladsen er et

omsætte reformen, som betyder forandringer i

dagligt emne. En gang om måneden mødes

deres arbejdsområder: Den digitaliserede do-

alle ansatte som er i tjeneste til kommunikati-

kumentation har fået en ny struktureret informa-

onsmøde. Dette er en del af vores trivselspoli-

tionsmodel. Plejebehovet bliver vurderet efter

tik.

et nyt skala-system og skulle bevirke, at der er

Forventninger og kommunikation: Persona-

mere gennemskuelighed af arbejdet.

let er velkvalificeret til at løse nutidens opgaver:
Det er et nyt galleri af sygdomme, personligheder, identiteter som flytter ind på plejehjemmet
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og som bliver serviceret professionelt. At kom-

I udgangen af 2019 bor her 29 mænd og 44

munikere professionelt er lige så betydnings-

kvinder, dvs. 40% mænd og 60% kvinder. Det

fuldt, som at være uddannet i specialpleje.

svarer til en stigning på 10% i antal mænd ift.

Dette fokuserer MDK også på, når de kommer

2015.

til kontrol. De ønsker mere dialog med sygeplejepersonen end med plejeafdelingsledelsen.

Beboere fordelt på køn
50
45
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20
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0

Ud over lovgivningen har samfundets krav også
forandret sig. Folks forventninger går hen til
mere selvbestemmelse. Det kræver oplysningsarbejde, nytænkning og innovative løsninger af nutidens ansatte. Flere pårørende vil
gerne inddrages eller medvirke i beboerens
pleje. For os er samarbejdet med pårørende af
stor vigtighed, da de har dyrebare informationer, en hjælpende hånd eller støtte og giver beboeren tryghed.

Mænd

Kvinder

Statistik: Beboerantallet har været meget sta-

Beboere pr. 31.12.2019

bilt. Stuerne har været fuldt belagt 98,7% af tiden. Det er medlemmer af det danske mindretal, som flytter ind, og der er flere ansøgninger

Som man kan se på nedenstående figur, bor ca.

end der er plejehjemspladser. Bemærkelses-

80% af beboerne gennemsnitlig maximalt 3 år

værdigt er, at flere personer, som kommer i

på plejehjemmet.

korttidspleje, bliver boende. Derfor har vi i 2019
kun optaget 50 personer i modsætning til 2018,

Gennemsnitlig
opholdstid i %
29
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5
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2018

3
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5
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Indflytninger

35

11

Procentsats af beboere

40

opholdstid angivet i max. antal år
0

50
Antal indflytninger

100

Brandvæsenet har tjekket dokumenter for
brandsikkerheden og er tilfredse med undervisningen af ansatte og service af teknikken.
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hvor det var 86 personer.
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Årets højdepunkt Hendes Majestæt Dronning

ter og fysioterapeut fik beboerne i sommer cy-

Margrethe II. Den 3. september 2019 besøgte

kelture på en side-by-side cykel, som vi lånte af

HM Dronningen Dansk Sundhedstjeneste. Ef-

Alzheimerforeningen.

ter ankomsten med ”Dannebrog” i Flensborg

Miljø og bæredygtighed: Ved fornyelser tager

startede HM Dronningen sit første visit i Sydsle-

vi emnet om bevarelse af miljø og bæredygtig-

svig på Dansk Alderdomshjem. Over en kop

hed med ind i vore beslutninger. Ny innovativ

morgenkaffe talte HM med beboerne om, hvor-

belysning er installeret i en afdeling og regule-

dan det har været at være dansk i Sydslesvig

rer styrken ved bevægelse. Også affald,

efter folkeafstemningen i 1920. Formand Randi

madspild, engangsmateriale, genbrug, appara-

Kuhnt bød velkommen, pensionist Elke Riemer

ter etc. tages der vare om. Vore vaner vil være

fortalte en anekdote fra sin barndom. Efterføl-

mere klimavenlige og emnet vil fylde mere de

gende fik HM Dronningen vist en plejeafdeling

kommende år.

og hilste på beboer og personale. HM Dronningens karisma spredte glæde og oplevelsen har

På vegne af Alderdomshjemmets team vil jeg

været så stor, at beboerne stadig ser filmklip fra

gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til

besøget. Ja, vi føler os alle privilegerede.

alle, som er interesseret og gavmildt understøtter vort arbejde økonomisk. I år har vi købt en

Forandring i hverdagen og nye projekter:

innovativ plejeseng, en brusestol for immobile

Støttekredsen består af over 25 frivillige, og

tunge beboere, to markedsparasoller og to in-

yder en stor indsats. Arrangementer med mu-

dustrirengøringsmaskiner for pengene.

sik, oplæsning og bevægelse har stor betydning og kan endda give bedre søvn, mindre

Tak til medlemmerne af vore udvalg og støtte-

smerter og reducere indtagning af medicin. Vel-

kredsen for jeres store indsats til gavn for bebo-

kommen til de 3 nye medlemmer og hjertelig tak

erne og personalet.

til alle som tilbyder deres ekspertise.

Afslutningsvis vil jeg gerne sende en varm hil-

I februar er Edith Sigaard Madsen afgået ved

sen til medarbejderne med hjertelig tak for det

døden. Sammen med Elva Thorup Nielsen star-

dejlige og spændende samarbejde.

tede hun i sin tid DA-udvalget og støttekredsen
Begge damer har været meget aktive for ældre
borgere og især Dansk Alderdomshjem kan
sige hjertelig tak.
Projekt generation og bevægelse: Sammen
med andre institutioner har vores terapiteam tre
nye tilbud til beboerne i år: Gensidige besøg
hos os og Nystadens Børne- og Ungdomshus
og besøg af Vesterallee Børnehave er en stor
social berigelse mellem generationerne og finder sted en gang om måneden. ”Alter in
Bewegung” er i samarbejde med Landessport-

Børn fra Nystadens Børne- og Ungdomshus

verband og IF Stjernen, hvor en sportstræner

besøger plejehjemmet - en gensidig fornøjelse

laver bevægelsesgymnastik under mottoet ”Bevægelse for ældre”. Med vores terapiassisten-
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STØTTEKREDSEN PÅ PLEJEHJEMMET

Det være sig ved korbesøg, diaforedrag, kon-

v/Kæthe Kühl, Støttekredsen

certer, oplæsning, Spil Dansk Dag, forårs- og
julebasar, sang og musik.

Året 2019 blev et år vi i Støttekredsen kan se
tilbage på med glæde. Alle vore aktiviteter i det
faste ugeprogram med sang, tegning, oplæsning, kortspil og kreativitet finder genklang hos

Vore 2 basarer har været særdeles velbesøgte
og givet pæne overskud, der bl.a. går til det kreative arbejdes materialer.
Det praktiske samler os og er vigtigt at samles

beboerne.
I november måtte vi sige farvel til Kirsten og Erik
Rettig, der i mange år har stået for det ene
sanghold. De ønskede at stoppe, og vi
siger tak for tiden, der gik med sang og godt humør.

om, men det vigtigste er den menneskelige
kontakt, hvor samtalen er altafgørende. Kredsens medlemmer bringer nyt ind i hjemmet. Et
frisk pust derudefra. Der fortælles, lyttes, smiles
og holdes i hånd. Kontaktfladen er stor og trykker man på de rigtige knapper, så kommer der

Indtil videre kører sangholdet videre ved hjælp

erindringer frem hos beboerne, som kan sætte

af medlemmer af Støttekredsen. Sidder der en

en samtale i gang.

meld jer hos Bodil eller mig.
Fyrtårnet i år var dronningebesøget. Det blev
en uforglemmelig oplevelse for alle. 10 medlemmer af vores kreds deltog med hjælp i de
forskellige rum Dronning Margrethe skulle rundt
i. Hofdamen og kabinetssekretæren som jeg
sad sammen med, var meget interesserede i
vort arbejde. De spurgte ind til meget!
Året bød på mange andre aktiviteter. I alt blev
det til 50 arrangementer, hvor kredsens medlemmer har været aktive.

En stor tak til alle jer, der er aktive i Støttekredsen og ligeledes en stor tak til alle jer, der stiller
sig til rådighed med underholdning.
Nyt i 2019 er, at Støttekredsens medlemmer
har fået et navneskilt, hvor der udover navnet
står ”Frivillig i Støttekredsen”. Således kan pårørende og evt. nyt personale se, hvem vi er.
Da der er megen mobilitet i beboergruppen
pga. de mange korttidsophold er skiltene en rigtig god ide.
Tak til personalet, terapeuterne som vi arbejder
tæt sammen med og til Bodil. Altid møder vi
venlighed, hjælpsomhed og imødekommenhed.

På billedet ses nogle af de ca. 30 frivillige hjælpere i Støttekredsen

-9-

Beretning fra afdelingerne

klaverspiller derude, der gerne vil hjælpe os, så
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HJEMMEPLEJEN

krav om videreuddannelse af vore mentorer.

v/Katrin Elbert,

I forbindelse med uddannelse af elever har vi et

Leder i Ældreplejen

tæt samarbejde med plejehjemmet. Nuværende elev har været til praktisk og teoretisk
prøve nu midt i uddannelsesforløbet og hun fik
en meget flot karakter.

2019 blev til året, hvor Kerstin Reich valgte at
gå på velfortjent pension efter et langt arbejdsliv
for Sundhedstjenesten. I januar valgte Kirsten
Carstensen ligeledes at gå på pension efter
mere end 30 år som hjemmesygeplejerske ved
Sundhedstjenesten. Vi ønsker Kirsten og Kerstin en dejlig tid som pensionister.
Siden august er jeg nu den ledende sygeplejerske i hjemmeplejen, og efter 5 måneder kan jeg
sige, at vores ledergruppe i hjemmeplejen har
arbejdet sig igennem mange ting - vi er ved at
skaffe nye stukturer og har fundet sammen i et
godt arbejdsmiljø.

Joanna Schmidt gennemgår en 3-årig
faglig uddannelse i plejen

Igen i år har vi haft MDK på det årlige kontrolbesøg. Vi afsluttede igen med et 1-tal, hvilket vi
selvfølgelig er glade for. Vi ser et tydeligt resultat af det arbejde vores visitationssygeplejerske
gennemfører ved regelmæssige besøg hos klienter sammen med den respektive medarbejder. Her er der lagt fokus på fagligheden i plejen, hygiejnen og den efterfølgende dokumenKatrin Elbert og Kerstin Reich

tation.

ved Kerstins afskedsfest i august 2019

Der er krav om tiltagende profylaktiske informationer til klienter og pårørende og vi udgiver

I det forgangne år blev vi godkendt som uddan-

små brochurer til vore klienter inden længe. De

nelsessted for de 3-årige plejefaglige uddannel-

første to brochurer vil omhandle forebyggelse

ser i samarbejde med ÖBIZ Flensborg. Vi er

af faldeulykker og dekubitus. Vi mener, at det er

meget glade for denne mulighed i henhold til

gavnligt at have disse små, korte brochurer lig-

den mangel af sygeplejefaglige medarbejdere,

gende i hjemmet, så de kan tages frem efter be-

vi alle i plejesektoren skal omgås i disse tider.

hov.

Vi tror på, at vi lettere kan rekvirere nye medarbejdere, idet vi selv er med til at uddanne dem.

Vi fortsætter med at uddanne palliative sygeple-

Fremover vil vi få en del af uddannelsesomkost-

jersker, idet der er et stigende ønske om, trods

ningerne refunderet, men skal samtidig opfylde

svær sygdom, at forblive i eget hjem så længe
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som muligt. Ofte er der brug for mere tid til sam-

som plejekasserne desværre opfordrer klien-

taler, og der er behov for et udvidet kendskab til

terne til at bruge til rengøring, er, at de burde

medicinering. Vi har her et velfungerende sam-

bruges til personlig aktivering.

arbejde med Hospice i Flensborg. Uddannelsen
til palliativ sygeplejerske er meget omfattende
med 160 timers undervisning, fordelt på 4 moduler og en afsluttende opgave. Vi nyder godt
af en donation til finansiering af den næste uddannelse og er rigtig glade for denne gave. Vi
har nuværende 7 uddannede palliative sygeplejersker i hjemmeplejen.

Trusler og vold er en faglig udfordring. Derfor
sætter vi fokus på dette område og har valgt at
tilbyde skoling i ”Gewalt in der Pflege” til alle
medarbejdere. Vores håb er at øge faglig udvikling og at sikre bedre trivsel i det daglige arbejde. Forebyggelse af trusler og vold er også
en vigtig del af arbejdet med at skabe en tryg
og rar hverdag for vore klienter.

Der er kommet nye lovmæssige udfordringer inden for sårbehandling, specielt de kroniske sår

Aldersstruktur

er i fokus ved sygekasserne. Der kræves frem-

Hjemmeplejens aktive klienter efter køn:

over en tillægsuddannelse som ”Wundberater”
(sårekspert) for at kunne afregne sårbehandling
med sygekasserne. Uddannelsen omfatter 56
undervisningstimer, 16 timers praktik i en sårklinik og en skriftlig afslutningsopgave, der bedømmes. Vi har to medarbejdere under uddannelse nu og har dermed fremover ikke brug for
eksterne rådgivere til sårbehandling. Det er
planlagt, at vi får uddannet yderligere en, således at der er en sårekspert i hvert team.
Vi oplever løbende forandringer/forbedringer i

Altersgruppe

Mænd

Kvinder

i alt

Andel i %

keine Angabe

1

6

7

2,85

unter 40

7

12

19

7,72

40 bis 49

2

3

5

2,03

50 bis 59

3

5

8

3,25

60 bis 69

5

11

16

6,5

70 bis 79

24

41

65

26,42

80 bis 89

31

60

91

36,99

über 90

6

29

35

14,23

Summe

79

167

246

100

med plejeforsikringens sidste udvidelse af de
plejeydelser, vi tilbyder. Vore medarbejdere er
skolet i de forandrede og nye ”Leistungskomplexe”, så de fremover er rustet til fyldestgørende rådgivning. I denne sammenhæng arbejder vi på at kunne afregne ”Pflegeberatung” via
plejekassen. Også her har vi en medarbejder,
der har en tillægsuddannelse.

Socialrådgivning efter plejeforsikringen og indsigelser hertil er fortsat et stort emne. Desværre
afvises indsigelserne ofte i første omgang, men
chancen for at få en plejegrad er større ved en
senere ny ansøgning. Klienterne ved, hvad der
venter dem, når plejeforsikringens medicinske
afdeling kommer på besøg. Det er såvel plejetrængende, men også pårørende, som man

Forespørgsel om hjælp til rengøring fylder me-

henvender sig. Rådgivning af ældre med øko-

get i vores hverdag, men desværre kan vi ikke

nomiske udfordringer er stadigvæk et stort

dække dette behov fyldestgørende. Vi gør det

emne bland andet pga. høje boligpriser. Det ses

bedste vi kan og samtidig har vi en koopera-

hyppigt, at klienter, der får offentlig støtte fra so-

tionsaftale med ASB her i Flensborg. Vores helt

cialforvaltningen, bliver opfordret at søge en an-

egen mening til disse ”Betreuungsleistungen”,

den billigere lejlighed end den nuværende.
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plejeforsikringens regelsæt. Aktuel arbejder vi
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Desforuden har der været mange rådgivninger

Vi er alle tre uddannede sygeplejersker og har

bl.a. om personlig fuldmagt og livstestamente,

nok en lidt anden tilgang til tal, end de kollegaer,

sikkert også som reaktion på de foredrag til em-

der har en økonomisk uddannelse. Dog syntes

net, der blev holdt af socialrådgiver Jan Bahr i

vi, at vi gør ”det ikke så ringe endda”.

løbet af året.
Til slut vil jeg gerne sige mange tak til alle medarbejdere i hjemmeplejen.
Dagligdagen er ofte fyldt med udfordringer og
alle medarbejdere yder, motiveret og veloplagte, en stor indsats.
Jeg er meget glad for at lede dette team og mit
største ønske er, at alle forbliver glade for deres
arbejde.

Jan Bahr
Socialrådgiver på ældreområdet

I de sidste måneder har hjemmeplejens ledergruppe beskæftiget sig meget med budget.
Uden tvivl er det år efter år en stor udfordring,
at få afdelingsbudgettet til at hænge sammen,
men samtidig er det en glæde at se tal, der viser
lidt om de stigende arbejdsudfordringer hjemmeplejen har i dagligdagen.

Kirsten Carstensens sidste tur
efter 30 år i Sundhedstjenesten

Hjemmeplejens ledergruppe
Elsbeth Ketelsen, Jenny Wietz
og Katrin Elbert
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SKOLESUNDHEDSTJENESTEN

Nogle dele af den danske skolesundhedspleje

v/Karen Fink, Ledende læge

genfindes i de tyske forordninger omkring skolelægelige tilbud for børn og unge og også i
tandplejen.

På børne- ungeområdet kan vi se tilbage på et
år med stor bevægelse og udvikling af vores
forskellige tilbud.

Gennem netværk og samarbejde med de lokale
”Kinder- Jugendärztliche Dienste der Gesundheitsämter” sikrer vi, at de sydslesvigske børn
får samme tilbud, som der gives i de offentlige

Sundhedspleje efter dansk forbillede
Vores sygeplejersker opretholder et tilbud om
hjemmebesøg og mødregruppe for de nybagte
forældre. Et tilbud som der bliver taget godt
imod.
Samtidig er store dele af vores arbejde med

tyske skoler. Alle undersøgelsesrækker er igen
i år blevet gennemført i fuldt omfang. I afdelingen har vi også fået videreuddannet en sygeplejerske til at kunne varetage struktureret narkotikaprævention. Hermed har vi nu to sygeplejersker med denne specialfunktion og kan tilbyde alle 8. klasser at arbejde med emnet.

børn og unge på skolerne udarbejdet ud fra de
tilbud, som børn i Danmark får af deres sundhedsplejersker, for eksempel sundhedssamtaler.
Forældreaftener med til dels tværfaglige oplæg
i både skoler og børnehaver hører ligeledes
hjemme her. Emner i 2019 har været ”Dit glade
og sunde barn” i børnehaver og ”Spejderbørn”
for skoler og fritidshjem. Stadig stigende efterspørgsel blandt alle institutioner er også håndtering af brugen af mobiltelefonen og andre di-

I 2019 etablerede vi med henblik på at styrke
den danske del af Skolesundhedstjenestens tilbud et nyt samarbejde med de sønderjyske
kommuners sundhedspleje. Her udveksles erfaringer både om aktuelle emner i arbejdet med

Plakat med

de nye forældre og børn, og der afholdes fælles

Skolesundhedstjenestens kerneopgaver

temadage omkring tidens emner. Som eksem-

fra Sundhedsrådsmødet i november 2019

pel nævnes emner som: digital sundhed, kønsidentitet – også hos børn og unge m.m.
Årets store udfordring har været implementerinForebyggende sundhedsarbejde jævnførende ”Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben”, herunder skolelægens rækkeundersøgelser og tandplejen

gen af de ny retningslinjer, der kom med revisionen af lovene omkring persondatabeskyttelse,
DSGVO, som har medført revision af procedurer og de papirer, invitationer, som er i brug til
vores undersøgelser.
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gitale medier.
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Socialrådgivning

Også varslingen af, at der fra 2020 vil være en
ny lovgivning i Tyskland, som gør det obligato-

Socialrådgiverne

risk at være vaccineret mod mæslinger forud for

i

Skolesundhedstjenesten

fungerer fortsat både som rådgivere for bor-

besøg af dagtilbud eller skoler har beskæftiget

gerne, både unge og voksne og som coaches

os.

for både kollegerne i Skolesundhedstjenesten

Formålet med vores tiltag er altid både at se og

og også for andre ansatte i mindretallet. Det

få øje på de helbredsmæssige og trivselsudfor-

tværfaglige engagement er helt i top, både når

dringer, som et barn kan have, for herefter at

det gælder produktudvikling og gennemføring

kunne vejlede familien. Her oplever vi, at der

af tilbud.

bliver taget godt imod vores tilbud, og at vi med

Gymnasieelever tilbydes således et tværfagligt

vores tværfaglige tilgang med både sygeplejer-

forebyggende tiltag i form af såkaldt stress-

sker, socialrådgivere og læger opnår gode re-

håndtering. Her er emnerne både, hvad det be-

sultater.

tyder at være under pres, forskellen på at være

Vores undersøgelsesresultater indgår i Slesvig

stresset og blot have travlt, og der udarbejdes

Holstens statistikker og oversigter over befolk-

også muligheder for at håndtere disse belast-

ningens helbredstilstand og sociale forhold.

ninger på en god måde.

Her skal særligt nævnes, at der i 2019 blev ud-

Et nyt emne, som er blevet efterspurgt, har væ-

arbejdet et atlas over børns tandsundhed i

ret livlige børn, som kan opleves som udfor-

Flensborg By i samarbejde med tandplejen i

drende både for forældre og på skoler. Her ar-

Flensborg. Arbejdet er efterfølgende blevet om-

bejdes der med, hvordan man kan skifte vinkel

delt hos både myndigheder og brugere og er et

og i stedet for at betragte noget som udeluk-

godt eksempel på, hvordan sundhedsoplysnin-

kende forstyrrende kan begynde at se det som

ger indgår i en vurdering af vores samfunds

en ressource og et godt input.

strukturer i en moderne Public Health evaluering.
Andre sundhedsdata udgives hvert år i en evaluering af indskolingsundersøgelserne og vaccinationsoplysninger, SEU Bericht Schleswig
Holstein og Impfstatistiken Schleswig Holstein,
disse er publiceret på hjemmesiden for Slesvig
Holsten:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/S/schule_eingangsuntersuchung.html

Helle Wendler og Werner Nielsen-Tatzel
Socialrådgivere på børn og unge området
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Hygiejnebelæringer

sociale relationer” eller ”at lære en ny måde at

og Førstehjælpsundervisning

håndtere konflikter på”.

Deltagerne i vores kurser i levnedsmiddelhygi-

Disse fokusområder er kernen i arbejdet med

ejne og førstehjælp er først og fremmest an-

familien og bliver altid afstemt nøje både med

satte i de sydslesvigske mindretalsorganisatio-

barnet, familien, skolen og pædagogerne på

ner og elever.

Kystsanatoriet.

Koncepterne for levnedsmiddelhygiejne er ble-

På rekreationsopholdene i skoleferierne kan

vet revideret, og vi har nu kurser både for an-

der desværre ikke tilbydes samme omfang af

satte, for skoleelever som skal i praktik i f.eks.

målrettet arbejde. Dette skyldes helt og holdent

restaurationsbranchen og for elever i skolekio-

de økonomiske begrænsninger, som også er

sker, hvor der sælges både hjemmebag og an-

del af Skolesundhedstjenestens virkelighed,

det i frikvartererne. Parallelt har man i Dansk

aktuelt er der ikke personaletimer nok til at

Skoleforening udarbejdet vejledninger for sko-

kunne yde ledsagelse og rådgivning også ved

ler og dagtilbud om de samme emner, således

de korte ophold. Alligevel véd vi, at børnene al-

at vi nu i fællesskab har et godt overblik over

tid ser frem til og også vil få gode oplevelser

både lovgivning og tilbud og glæder os over en

med sig hjem efter et ophold på Kystsanatoriet.

god søgning af tilbuddene.

Skolesundhedstjenesten favner mange forskelligartede tilbud og det har igen i 2019 været en

Rekreationsophold i Danmark for børn –
Hjerting og projekt R.O.
I 2019 blev projekt rekreationsophold som plan-

fornøjelse at tegne de mange kompetencer og
opgaver som ligger her. Som en del af teamet
er det en glæde at kunne gå ud med disse gode
tilbud dag for dag.

lagt afsluttet, og vi kunne se tilbage på godt 3
år med nytænkning og analyser af vores traditionelle arbejde med børn og deres familier, som
ting.
Vi er glade for at kunne sige velkommen til
Hjerting Kystsanatorium som ny afdeling i
Dansk Sundhedstjeneste. Dette giver en god
ramme for et fortsat tæt og godt samarbejde for
vores fælles anliggende, nemlig børn på rekreationsophold!
Fremover tilbydes børn enten et 4 ugers ophold
i skoletiden, eller et rekreationsophold på 2
uger i en skoleferie. Ved de længere ophold arbejder børnenes rådgiver og en sygeplejerske
fra team R.O. sammen med familien, og i fællesskab opsættes fokusområder for det enkelte

Mira Bang og Hanne Noack

barn. Dette kan være ”at styrke venskaber og

stod for førstehjælpen ved
HM Dronningens afskedsreception
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bliver tilbudt et ophold på Kystsanatoriet i Hjer-
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KYSTSANATORIET I HJERTING

Som udgangspunkt arbejder vi pædagogisk

v/Dorte Lismoes, Forstander

med relationer, som er med til at barnet og den
unge føler sig anerkendt og accepteret i samspillet med andre børn og voksne. Ude i ”mar-

Pr. 1. januar 2019 blev Kystsanatoriet i Hjerting

ken” gør vi os mange erfaringer, hvor vi ser at

en del af Sundhedstjenesten.

der knyttes tætte relationer, og venskaber opstår, som de tager med hjem og holder vedlige.

Det har i mange år været vores store drøm at

Vi ser og oplever, at mange af børnene får mu-

blive en del af vores samarbejdspartnere og

lighed for at se sig selv og tingene fra et andet

kollegaer i Sydslesvig. Det er nu gået i opfyl-

perspektiv, hvilket er med til at de opdager nye

delse, og det er vi utrolig stolte af og taknem-

sider af deres personlighed, og som er med til

melig for.

at styrke barnet i nye og ukendte situationer,

Senere på året havde vi også æren af at få lov

som det måtte komme ud i, både her i Hjerting

til at afholde Sundhedstjenestens 74-års fød-

og når det kommer hjem. Derfor er vi også for-

selsdag den 26. september, hvor vi havde en

pligtet til fremadrettet – for at den gode udvik-

rigtig god dag med smil og sang, og fik hilst på

ling fortsætter – at få opdateret og beskrevet

mange af vores nye kollegaer. Vi fra personalet

vores pædagogik.

i Hjerting har i den grad følt os hjerteligt og godt

Vi har i knap 25 år skrevet daglige notater ved-

modtaget af jer alle syd for grænsen.

rørende børnenes dagligdag i de såkaldte ”kar-

Først og fremmest har det været et spændende

dex” på papir. Men det er blevet digitaliseret. Nu

år med mange nye udfordringer, nu hvor Kyst-

skriver vi om børnene i Dagbogsprogrammet

sanatoriet er blevet den femte søjle i organisa-

Sofus. Det er et rigtigt godt dokumentationspro-

tionen. Dette har især medført og ikke mindst

gram og har nogle gode fordele, da vores kolle-

givet anledning til en god og positiv gennem-

gaer i Team R.O. også kan logge sig på og følge

gang af vores arbejdsprocedurer samt set vo-

barnets udvikling i Hjerting.

res pædagogiske virke efter i sømmene.
Projektet R.O. er som bekendt nu afsluttet.
Vi har i mange år arbejdet ud fra en 8 ugers

Dette har været en spændende og lærerig pro-

plan. Men det har vi lavet om på. Nu har vi ud-

ces for os alle og har medført nye erfaringer,

arbejdet en årsplan som fx tilgodeser tid til plan-

som vi har fået implementeret i vores måde at

lægning af nye hold. I arbejdsplanen er der li-

arbejde på. Under projektet er der blandt andet

geledes blevet indarbejdet faste forberedelses-

blevet udarbejdet et fokuskatalog, der indehol-

skole- og personalemøder samt pædagogiske

der forskellige emner:

møder, der på sigt fortsat skal videreudvikle

Personlig udvikling og dannelse

pædagogikken på stedet til gavn for alle.

Sociale færdigheder

Vi taler ofte om, hvad er vores pædagogik på

Sprog

Kystsanatoriet? Vi er ikke i tvivl om, at vi laver
et godt stykke pædagogisk arbejde med de

Krop og sundhed

mange børn og unge som får tilbudt et ophold.

Skolegang

Vi har haft mange gode og interessante debatter om dette emne til vores møder i årets løb.

Digitale/sociale medier
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ÅRSBERETNING 2019
Der bliver taget udgangspunkt i disse fokusom-

I 2019 har knap 120 børn været på et ophold på

råder, når børnene bliver visiteret til et ophold.

Kystsanatoriet. Vi startede året med at have et

Men der arbejdes også ud fra emnerne, når

teenageophold i 5 uger. Teenageopholdene er

barnet er i Hjerting. De børn, der bliver visiteret

utrolige populære og eftertragtet blandt de

til et skoleophold får ligeledes tilknyttet en kon-

unge, oplever vi. På sådanne ophold er der

taktpædagog. Det er kontaktpædagogens op-

især fokus på, hvem er jeg og hvad skal jeg

gave at introducere barnet for et Du bestemmer

med mit liv?

forløb. Men hvad er Du bestemmer? Du bestemmer metoden har barnet i centrum, hvor
det er målet at fremme den almene sundhed.
Barnet definerer sit eget mål ud fra et ønske om
at lave forandringer og se nye sammenhænge i
livet. Metoden er frivillig, men vores erfaringer
er, at langt de fleste børn siger ja til at deltage i
det.
Et nyt tiltag har ligeledes været at indføre en
fast besøgsdag for alle børn i huset. Alle glæder
sig altid til denne dag, hvor forældre, søskende
og andre tæt på barnet kommer på besøg. Her
får forældrene muligheden for at se stedet og
samtidig få en snak om, hvordan det går deres
barn.

De øvrige hold er mere blandet aldersmæssigt
men fælles for dem alle er et afbræk fra hverdagen hjemme og et pusterum fyldt med gode
oplevelser. Også i år har vi haft besøg af en del
tidligere børn som gerne vil gense stedet og
hilse på de voksne som de har kendt fra deres
tid i Hjerting.
På årets sidste afrejsedag tog både børn og
personale bussen til Flensborg. Der blev sagt
farvel og glædelig jul til alle foran Sundhedstjenesten. Derefter deltog vi i Sundhedstjenestens
fælles julearrangementet på Nerongsallee, som
var en god og hyggelig afslutning på 2019.
Nu ser vi frem til fortsat at udvikle stedet til gavn
for børnene i det danske mindretal i 2020.

Glimt af nogle af de mange fritidsaktiviteter

Beretning fra afdelingerne

der tilbydes på Kystsanatoriet i Hjerting
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ÅRSBERETNING 2019
SEKRETARIAT

It-området er et område, der hele tiden sker ud-

Lene Christensen, Sekretariatsleder

vikling på og hvor nye tiltag er nødvendige for
at sikre systemerne både mod misbrug men
også for driftssikkerhed.

En større opgave med omlægning af vores pro-

Som så mange andre i Flensborg blev den 9.

cedurer for fakturering/afregning samt indkøb

januar 2019 det tidspunkt, hvor vores systemer

og efterfølgende udarbejdelse af nye formularer

ufrivilligt blev testet af den generelle strømaf-

har været i fokus.

brydelse. Udover tekniske del-skader på ser-

I januar 2019 blev sekretariatets stab udvidet

vere og omkostningen for genoprettelsen og

med Petra Bade, som ud over bogholderi- og

yderligere sikring af serveren, var det en reel

lønopgaver er koordinator for ejendomsforvalt-

stress-test for at se, hvad der skal til for at

ningen. Den første opgave var ny struktur på

kunne sikre normal drift på alle områder – her-

ejendomsforvaltningen, hvori de forskellige op-

under at vore beboer på plejehjemmet får den

gaver og medarbejderes indsats koordineres.

livsvigtige pleje. Resultatet var at sikkerheden

På ugentlige møder gennemgås de forskellige

for beboerne var på plads, men at det kan blive

opgaver i alle ejendomme. Endvidere blev pe-

bedre på bl.a. kommunikationsområdet. Der er

delteamet udvidet med Mirko Kleinen som tager

efterfølgende udarbejdet nødplaner for, hvad

sig af de grønne områder på ejendommene i

der skal ske i lignende tilfælde.

Flensborg.
I 2019 indgik vi sammen med andre søsterorganisationer i Skoleforeningens licitationsrunde
om levering af el, og kan igen konstatere, at det
er fordelagtigt at være en del af noget større.

Petra Bade

Adgang til kontoret i Slesvig gav store udfor-

Arbejder med bogholderi- og lønopgaver

dringer under renoveringen af Ansgar kirke.

og er koordinator for ejendomsforvaltningen.
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ÅRSBERETNING 2019
EJENDOMME OG ÆLDREBOLIGER
Tom Petersen, Forretningsfører

Fra CLEMENTSHUSudvalget

Sundhedstjenestens lokaler i Slesvig, Bis-

I 2019 blev der afholdt 2 udvalgsmøder og et

marckstraße hos Ansgar Kirken har i forbin-

beboermøde, hvor vi fik en god og konstruktiv

delse med ombyggeriet i Ansgar ligeledes fået

snak med de fremmødte beboer. I lejlighederne

renoveret kælderen og etableret en ny altan. De

er emhætter, som ikke fungerede optimalt, ble-

nye arealer – herunder tilkørsel og adgangen til

vet udskiftet, og fugtskader er blevet udbedret.

vores lokaler - bliver ligeledes udbedret og for-

Der er også givet tilladelse til at forlænge bøge-

ventes endelig færdig i 2020. I 2020 vil vindu-

hækken på Skoleforeningens side. Dette ar-

erne bliver renoveret.

bejde vil blive udført af vores eksterne gartner

holdsvis Flensborg, Læk og i Bredsted.
Beboermøderne som blev indført for alle ældreboliger er kommet godt i gang.
Fælleslokalerne i alle ældreboliger benyttes flittigt af både beboere og de andre foreninger,
ligesom Sundhedstjenesten selv benytter lokalerne.

Ulrich Schack.
Ved sidste udvalgsmøde blev det også besluttet
at flytte skraldespandene, så beboerne får mulighed for at benytte den tidligere terrasse, som
læmæssigt er havens bedste plads.
”Aktive Kvinder” administrerer fortsat brugen af
fælleslokalerne og er stadigvæk hovedansvarlig for rengøringen. Foruden ”Aktive Kvinder”
har flere af foreningerne benyttet lokalerne i det

I Læk og Bredsted er der tilknyttet et udvalg be-

forgangne år. BUIF og SSW har afholdt besty-

stående af medlemmer repræsenterende bebo-

relsesmøder og generalforsamling. Desuden

erne, repræsentanter udpeget af de sydslesvig-

har Menighedsrådet ytret ønske om at bruge

ske foreninger samt et medlem af forretnings-

fælleslokalet til deres menighedsrådsmøder.

udvalget. I Læk er Susanne Bahnsen nyt medlem og i Bredsted er Karen Scheew blevet udpeget.
En omlægning af parkeringspladser og en
større gennemgang af haven blev gennemført i
Steensen Stiftelsen i 2019. Her blev der ligeledes skiftet vinduer mod altanerne.

To af udvalgets medlemmer - Henry og Reimer
– har også sørget for at opsætte et lærred i det
ene fælleslokale, så der nu er mulighed for bl.a.
at se lysbilleder og film.
I 2019 måtte udvalget desværre tage afsked
med Margrid Jensen, som efter mange års sygdom måtte opgive kampen mod kræften. Margrid har som medlem af Clementshusudvalget
ydet en særdeles stor indsats, som vi heldigvis
nåede at takke hende for. Ære være Margrids
minde.
I stedet for Margrid har Ose Reppenning overtaget posten som udvalgsmedlem for ”Aktive
Kvinder”.
Lis Andersen, Clementshusudvalget

Fra et beboermøde i fælleslokalet i Bredsted
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Beretning fra afdelingerne

Sundhedstjenestens ældreboliger i hen-

ÅRSBERETNING 2019
STØTTEMULIGHEDER
FRA DANSK SUNDHEDSTJENESTE

Akuthjælp til familier i nød
Hensigten med donationer er, at familier, der
bliver rådgivet af Dansk Sundhedstjenestes so-

Dansk Sundhedstjenestes Helselegat

cialrådgivere, hurtigt og ukompliceret kan hjæl-

Med afkastet af Helse-Legatet kan der ydes

pes i nødstilfælde.

hjælp til syge blandt den danske folkedels medlemmer i Sydslesvig. Det kan være et tiltrængt

Legat for trængende Flensborgere

tilskud til rekreationsophold eller hjælp til nødvendige behandlinger eller hjælperekvisitter,

Formålsparagraffen lyder:

der ikke betales af sygekassen.

”Legatets formål er, at yde hjælp til danske sydslesvigere, bosat i Flensborg, som uden egen

Legat til uddannelse for unge under 23 år

skyld er kommet i nød”.

Legatforudsætningerne er: Med dette legat skal
unge og unge voksne op til 23 års alderen - ved

Ansøgere til alle fire legater kan tage kontakt til

behov - kunne støttes økonomisk i forbindelse

Sundhedstjenestens socialrådgivere der hjæl-

med deres uddannelse.

per med ansøgningsskema. Ansøgningen behandles herefter af forretningsføreren.

GAVER TIL
DANSK SUNDHEDSTJENESTE
Dansk Sundhedstjeneste modtager hvert år
større og mindre gaver – herunder pengegaver.
I 2019 blev vi begunstiget med en større arv stilet til plejehjemmet.
Midlerne kan også være stilet mod de ovennævnte legater og fonde, men også generelt til
aktiviteterne i Sundhedstjenesten.
Pengene samles på særskilte gavekonti og
benyttes enten til det udpegede særlige formål,
eller til ekstraordinære anskaffelser både på
pleje og personaleområdet samt til nødvendige
bygningsmæssige forandringer med mere.
Dansk Sundhedstjeneste takker hjerteligt for
alle gaver - store som små – som giver os mulighed for at yde lidt ekstra i vores bestræbelser
på at opfylde formålsparagraffen.

- 20 -

GLIMT FRA ÅRETS ABSOLUTTE HØJDEPUNKT – HENDES MAJESTÆT
DRONNINGE MARGRETHES BESØG PÅ PLEJEHJEMMET 3.9.2019

Ved ankomsten til plejehjemmet
havde Liselotte Willms æren af at overrække

Plejehjemmets ledelse venter spændt

HM Dronningen en buket.

på HM Dronningen.
Randi Kuhnt, Insa Wenker,
Tom Petersen og Bodil Bjerringgaard-Brocks

HM Dronningen til bords med beboerne på plejehjemmet

Liselotte Willms med den fine buket

Farvel og på gensyn HM Dronning Margrete.
Tusinde tak for besøget som var en helt fantastisk
Ved det fælles kaffebord, berettede

og uforglemmelig oplevelse for beboerne

Elke Riemer om hendes liv i mindretallet

og alle medarbejderne.

- 21 -

- 22 -

ÅRSREGNSKAB 2019

Regnskab

ÅRSREGNSKAB 2019
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ÅRSREGNSKAB 2019
De fra årsregnskab 2016 anvendte afskriv-

Regnskabsberetning

ningsprincipper er fastholdt i årsregnskabet for
2019, idet det bemærkes, at der i regnskabs-

v/Tom Petersen, Forretningsfører

året ikke er foretaget ekstraordinære afskrivninger.

GENERELT OM REGNSKABSOPSTILLINGEN

Det skal endelig bemærkes, at Sundhedstjene-

Nærværende regnskabsberetning er udarbej-

sten har foretaget en efterbetaling af moms for

det til beskrivelse af særlige forhold samt til un-

årene 2013 til 2018. Beløbet vedrører således

derstøttelse af det udarbejdede årsregnskab,

tidligere skatteår og berører ikke resultatet, da

som bliver forelagt Sundhedsrådet til behand-

beløbet er ført i balancen.

ling og godkendelse ved foreningens ordinære

Sundhedstjenestens EBITDA (resultat før ren-

generalforsamling.

ter, skat samt afskrivninger) for regnskabsåret

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstem-

2019 udgør således EUR 274.367 svarende til

melse med opstillingen i tidligere årsregnskaber

et endeligt resultat på EUR 51.758, hvilket af le-

for årene 2016-18, hvor årsregnskabet blev

delsen anses som tilfredsstillende.

samlet i én samlet opstilling og rapportering for

SÆRLIGE FORHOLD PÅ
INDTÆGTSSIDEN

hele organisationen.
Samtlige indtægter og udgifter opført i resultat-

Indtægtssiden er i Sundhedstjenesten traditio-

opgørelsen samt aktiver og passiver opført i ba-

nelt opdelt i to hovedenheder – henholdsvis fi-

lancen er opført i samleposter. Samleposterne

nansiering fra det danske Sundhedsministe-

er forsynet med noter og herefter indgår revisi-

rium og fra såkaldt lokal finansiering. Den lokale

onsberetning og –påtegning fra de to revisorer.

finansiering stammer primært fra tyske forsik-

I overensstemmelse med gældende praksis i

ringer af forskellig art, herunder navnlig syge-

Sundhedstjenesten er der i årsregnskabets

kasser og -forsikringer, plejeforsikringen samt

førte tre kvartaler udarbejdet kvartalsrapporter

af klienters egenbetaling. Herudover modtages

med tilhørende regnskabsrapporter på funkti-

i mindre omfang forskellige offentlige tilskud.

onsniveau. Kvartalsregnskaberne er ved ordi-

Tilskuddet fra det danske Sundhedsministerium

nære forretningsudvalgsmøder forelagt forret-

fra regnskabsårene 2018 til 2019 udviste en

ningsudvalget til gennemgang. Ligeledes fort-

stigning på 1,18 procent, hvilket også viser, at

sætter tidligere indført praksis med udarbej-

den i Danmark ellers de senere år gennemførte

delse af en forecast med bud på årsresultatet,

årlige 2-procents besparelse – det såkaldte om-

som præsenteres for forretningsudvalget på

prioriteringsbidrag – ikke blev gjort gældende

regnskabsmøderne. Udarbejdelse af kvartals-

over for Sundhedstjenesten eller de øvrige syd-

regnskaber på funktionsniveau har sikret og

slesvigske organisationer.

styrket budgetstyringen året igennem.

Resultatopgørelsen udviser en samlet indtægt,

Budgettet for regnskabsåret blev vedtaget på

som har ligget ca. 3,74 % over det budgette-

Sundhedstjenestens ordinære generalforsam-

rede. Dette forhold kan navnlig henregnes til

ling den 19. april 2018 og blev endvidere med

øget omsætning på plejehjemmet og i hjemme-

hjemmel i Sundhedstjenestens vedtægt § 8,

plejen.

stk. 1, revideret på ordinær generalforsamling
den 3. april 2019.
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ÅRSREGNSKAB 2019
For så vidt angår plejehjemmet har de samlede

Som nævnt ovenfor har der i hjemmeplejen væ-

indtægter ligget ca. 4,6 % over det budgette-

ret en markant stigning i efterspørgslen efter de

rede, hvilket bl.a. kan henregnes til stort set fuld

såkaldte ”Betreuungsleistungen”, som specielt

belægning på op imod 98 % samt ikke budget-

på rengøringsområdet normalt ikke kan udføres

teret stigning i egenbetalingen. De samlede ind-

af hjemmeplejens egne medarbejdere. Dette

tægter i hjemmeplejen har ligeledes ligget over

betyder, at der entreres med eksterne udbydere

det budgetterede med ca. 5,6 %, hvilket navnlig

for at kunne udføre de pågældende opgaver.

skyldes stigende omsætning i de såkaldte ”Be-

Der er således – omend ikke formelt – praktisk

treuungsleistungen” samt i et nyudviklet kon-

talt tale om en form for gennemfakturering, idet

cept for betaling af særlige ydelser, den så-

udgifterne til gennemførelse af disse tjeneste-

kaldte ”Servicepauschale”.

ydelser ikke bogføres under personaleudgif-

2019 blev det år, hvor Projekt R.O. afsluttedes,
hvilket også betød udbetaling af sidste del af
projekttilskuddet fra A.P. Møller og Hustru Cha-

terne. Når der ses bort fra dette forhold, har
hjemmeplejen stort set kunnet holde sine personaleomkostninger på det budgetterede.

stine Mc-kinney Møllers Fond til almene For-

Skolesundhedstjenestens

maal med i alt EUR 282.561.

ninger, med realiseret 0,45 % over det budget-

Sundhedstjenestens udlejningsejendomme har

personaleomkost-

terede, har stort set ligget på niveau.

på indtægtssiden ligget ca. 5 % over det bud-

2019 var det første år efter Sundhedstjenestens

getterede.

overtagelse af Kystsanatoriet og resultatet har

Skolesundhedstjenesten og Kystsanatoriet har
ikke udvist større afvigelser mellem budget og
realiserede indtægter.

stort set svaret til det budgetterede. Kystsanatoriets personaleomkostninger har ligget ca. 8,1
% over det budgetterede, hvilket bl.a. skyldes
langtidssygdom i organisationen samt mang-

De i regnskabsåret 2019 samlede realiserede
udgifter for hele organisationen har ligget ca.

lende budgettering af afledte personaleomkostninger. Erhvervelsesomkostningerne for selve
ejendommen blev bogført i regnskabsåret 2018
og udgjorde 2,68% af købesummen.

3,2 % over det budgetterede. Som tidligere år

Administrationens personaleomkostninger har

skal det anføres, at Sundhedstjenesten er en

ligget ca. 1,2 % under det budgetterede, hvilket

organisation, som stort set udelukkende leverer

navnlig kan henregnes til, at en budgetteret 15-

tjenesteydelser baseret på medarbejdernes ar-

timers stilling ikke besattes i løbet af året. Admi-

bejdsindsats,

personaleomkostnin-

nistrationens andel af de samlede personale-

gerne i 2019 udgjorde godt 78 % af de samlede

omkostninger udgjorde i regnskabsåret ca.

omkostninger eksklusive renter og afskrivnin-

10,71 %.

hvorfor

ger.

Det skal endeligt oplyses, at Sundhedstjene-

Plejehjemmet har haft en stigende omsætning i

stens udlejningsejendomme i Flensborg, Læk

2019, hvilket også har medført et merforbrug på

og Bredsted har udvist et samlet positivt resul-

udgiftssiden, navnlig i personaleudgifterne.

tat på EUR 33.278, og på trods heraf har vedli-

Personaleudgifterne har ligget ca. 6,8 % over

geholdelsesbudgettet stort set kunnet overhol-

det budgetterede.

des.

- 25 -

Regnskab

SÆRLIGE FORHOLD PÅ
UDGIFTSSIDEN

ÅRSRAPPORT 2019
Resultatopgørelse
1. JANUAR 2019 - 31. DECEMBER 2019

Resultatopgørelse
1. januar 2019 - 31. december 2019
2019
€

Note
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

INDTÆGTER
Driftsindtægter
Andre indtægter
Lejeindtægter
Gaver
Tilskud Sundhedsministeriet
Andre tilskud
Indtægter i alt

2018
€

3.635.195,86
272.650,38
197.206,54
4.832,35
3.991.365,43
470.527,21
8.571.777,77

3.494.000
152.734
189.000
4.000.000
426.700
8.262.434

3.396.995
260.066
199.530
3.828
3.944.655
603.816
8.408.890

-6.501.678,29
-554.231,38
-86.575,07
-184.476,02
-135.177,40
-218.027,83
-182.898,35
-362.147,96
-15.333,34
-49.974,36
-6.890,00
-8.297.410,00

-6.334.730
-513.431
-113.078
-206.809
-106.700
-206.622
-175.110
-326.339
-23.107
0
-8.000
-8.013.926

-5.856.628
-525.806
-76.988
-167.404
-112.045
-205.951
-159.259
-247.593
-84.347
-775.000
-6.388
-8.217.409

274.367,77

248.508

191.481

-105.931,86

-119.886

-73.118

168.435,91

128.622

118.362

Afskrivninger

-116.677,69

-125.900

-117.014

Udgifter i alt

-8.520.019,55

-8.259.712

-8.407.541

51.758,22

2.722

1.349

UDGIFTER
Personaleomkostninger
Måltider og råvarer
Plejematerialer og arbejdsredskaber
Energiudgifter
Fremmede tjenesteydelser
Administrationsudgifter
Rejse- og transportudgifter
Driftsudgifter
Tilskud Bennetgård
Lungeforeningen
Rekreationsophold
Sum udgifter
EBITDA
Resultat før renter og afskrivninger
Renter m.v.
Resultat før afskrivninger

12

Budget 2019
€

Over- / underskud
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ÅRSRAPPORT 2019
Balance
PR. 31.12.2019

Note
ANLÆGSAKTIVER
I.
13
14
15
16
17
II.
18
19

Materielle anlægsaktiver
Grunde
Bygninger
Bygninger under opførelse
Udeanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

31.12.2019
AKTIVER
PASSIVER
€
€

31.12.2018
AKTIVER
PASSIVER
€
€

766.323,47
10.801.408,01
3.548,32
261,00
375.678,44

766.323
11.058.830

47.490,00
102.564,14

47.490
99.181
60.000

Tilgodehavender fra tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

161.685,09
58.317,90
20.317,38

181.139
201.300
20.578

Indestående i bank og kassebeholdning

610.686,41

377.229

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender hos Lungeforeningen

6.085
450.131

OMSÆTNINGSAKTIVER
I.
20

Tilgodehavender

21

II.

22

EGENKAPITAL

8.275.108,82

8.600.892

602.152,67

428.110

3.816.405,79
69.535,00

3.818.706
69.535

91.399,33
17.187,13
75.468,26
1.023,16

85.868
14.818
250.357

HENSÆTTELSER
23

Andre hensatte forpligtelser
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

24
25

Kreditinstitutter i øvrigt
Gæld Byggestøttefonden
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

12.948.280,16

12.948.280,16

13.268.286

13.268.286

Regnskab

26

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Anden gæld
Skyldig moms
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ÅRSRAPPORT 2019
Anvendt regnskabspraksis
ANVENDTE
REGNSKABSPRINCIPPER
Årsregnskabet for Dansk Sundhedstjeneste for
Sydslesvig e.V. for 2019 er aflagt efter vedtægtsbestemmelserne
Rechnungs-

og

und

über

die

Buchführungspflichten

der

Pflegeeinrichtungen

”Verordnung

(Pflege-Buchführungsver-

ordnung-PBV)” samt som beskrevet nedenfor.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

GENERELT OM
INDREGNING OG MÅLING
I resultatopgøresen indregnes indtægter i takt
med, at de indtjenes.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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Om resultatopgørelsen

SKAT
Foreningen er godkendt som eingetragener Ve-

INDTÆGTER
Foreningens indtægter består hovedsageligt af

rein (non-profit) og er ikke skattepligtig efter tysk
skattelovgivning.

tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark, plejeindtægter fra plejeforsikringen, sygekasserne, brugere og socialforvaltningen samt
offentlige tilskud fra Tyskland. Indtægterne indtægtsføres i resultatopgørelsen for det regnskabsår, som de vedrører.
I det omfang der modtages gaver, der skal anvendes til bestemte formål, indregnes disse i resultatopgørelsen som indtægt, når formålet bliver
gennemført og udgiftsført.

OMKOSTNINGER
Omkostninger omfatter omkostninger til drift af
Dansk Alderdomshjem, hjemmeplejen, fodplejen,
skolesundhedsplejen og Kystsanatoriet. Endvidere omkostninger afholdt til administration og
ejendomsdrift samt tilskud til Bennetgaard.
Omkostninger henføres til det regnskabsår, de
vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.
Personaleomkostninger omfatter løn inklusive
pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv.

AFSKRIVNINGER
Afskrivninger indeholder årets regnskabsmæssige afskrivninger af materielle anlægsaktiver
undtagen afskrivninger på bygninger.

FINANSIELLE POSTER

Regnskab

Finansielle poster omfatter renteindtægter og
-omkostninger, kontogebyrer samt realiserede
kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Om balancen
AKTIVER
Ejendomme

Værdipapirer
Værdipapirer indregnes og måles til kostpris,
uanset om dagsværdien måtte være højere eller

Grunde og bygninger indregnes ved første indregning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de pr. statusdagen afholdte an-

lavere.
Tilgodehavender

lægsomkostninger.

Tilgodehavender måles til kostpris, der svarer til

Der foretages med virkning af 1. januar 2011 li-

nominel værdi. Værdien reduceres med ned-

neære afskrivninger på bygninger på basis af en

skrivning til imødegåelse af forventet tab.

levetid på 50 år. Afskrivninger modregnes direkte

Periodeafgrænsningsposter

i egenkapitalen.
Modtagne anlægstilskud (gaver) til erhvervelse,
opførelse eller ombygning af ejendomme indregnes med virkning af 1. januar 2011 direkte på
egenkapitalen. I tilfælde af at der er tilknyttet særlige forpligtelser til tilskuddet, passiveres tilskuddet og afvikles i takt med at forpligtelsen opfyl-

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende

regnskabsår.

Periodeafgræns-

ningsposter, indregnet under passiver, indeholder modtagne indtægter vedrørende det efterfølgende regnskabsår.

des.

Likvider

Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens ejen-

Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt

domme opgøres netto efter afholdelse af de til

til nominel værdi.

salget hørende omkostninger og indregnes direkte på egenkapitalen.

PASSIVER

Inventar og driftsmidler

Gældsforpligtelser

Inventar og driftsmidler indregnes i anskaffelses-

Gæld er indregnet og målt til nominel værdi.

året til kostpris. Herefter måles med fradrag af li-

Midler der forvaltes, indregnes under lang- eller

neære afskrivninger over den vurderede økono-

kortfristet gæld afhængig af forvaltningsperioden.

miske levetid.
Lån ydet mod pant i foreningens ejendomme opAnskaffelser med en kostpris på mindre end

tages under langfristet gæld. For lån, ydet af den

800,00 € (ekskl. moms) anses for småanskaffel-

danske stat (Byggestøttefonden) er der ingen for-

ser og omkostningsføres i resultatopgørelsen i

ældelsesfrister. Foreningen indtægtsfører først

anskaffelsesåret og straksafskrives dermed.

tilskuddet på det tidspunkt, hvor pantet aflyses.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget
i brug.
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Noter til resultatopgørelsen
Indtægter

Note
1 Driftsindtægter
Indtægter ambulant pleje
Indtægter stationær pleje
Indtægter kost og logi
Indtægter investeringstilskud

2

3

Andre indtægter
Div. indtægter, personale
Renteindtægter, dividende
Indtægter Skolesundhedstjenesten
Div. indtægter plejen
Andre indtægter

Lejeindtægter
Heinrichstr. 23, Læk
Nerongsallee 25, Flensborg
Kirchhofstr. 28, Læk, Steensen- Stiftelsen
Hermannstr. 8, Bredsted, Clementshus
Nerongsallee 27a, Flensborg

4

Andre tilskud
Tilskud til socialrådgiverfunktion
Tilskud fra kommuner
Global-tilskud
Tilskud fra SSF-distrikter
Tilskud til Skolesundhedstjenesten
Tilskud til Skoletandplejen
Investeringstilskud fra kommuner
Projekttilskud A.P.Møller Fonden
Tilskud til Bennetgaard

927.690
1.663.751
645.217
398.538
3.635.196

852.204
1.535.713
617.423
391.656
3.396.995

52.921
1.870
13.933
96.363
107.564
272.650

57.615
2.497
12.836
82.741
104.377
260.066

8.400
-

8.400
11.462

73.360
25.190
90.256
197.207

68.825
22.604
88.239
199.530

45.954
8.954
28.900

49.439
6.725
25.554
962
55.000
4.319
12.550
387.919
61.347
603.816

53.903
38.706
11.550
282.561
470.527
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€

Regnskab

31.12.2019
€
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Udgifter

Note
5 Personaleomkostninger
Lønninger
Social sikring
Pensioner
Efter- og videreuddannelse
Driftsråd
Div. personaleudgifter

6

7

8

9

31.12.2019
€

31.12.2018
€

5.328.337
1.022.171
62.774
32.679
33.622
22.096
6.501.678

4.773.609
953.593
66.603
28.976
13.715
20.132
5.856.628

31.190
23.992
7.801
23.592
86.575

29.040
20.372
11.478
16.099
76.988

10.216
75.118
16.183
82.959
184.476

9.365
64.325
19.250
74.464
167.404

4.905
6.914
2.809
35.587
6.898
78.064
135.177

4.993
10.966
23.222
6.009
66.856
112.045

23.972
5.717
383
38.048
8.595
53.034
22.414
2.365
47.272
16.226
218.028

16.262
4.797
1.187
46.021
6.528
57.864
26.420
1.280
30.242
15.349
205.951

Plejematerialer og arbejdsredskaber
Plejematerialer, -udstyr
Terapi og kultur
Skolesundhedstjenesten materialer + udstyr
Arbejdstøj

Energiudgifter
Vand
El
Varme
Fjernvarme

Fremmede tjenesteydelser
Rengøring ejendom og vinduer
Havearbejde
Kardiolog
Plejeydelser
Plejeafregning
Vaskeri

Administrationsudgifter
Kontormateriale
Bankgebyr
Hjertestartere
Medier, telefoni m.v.
Fagtidskrifter og bøger
IT
Rådgivning og revision
Personalerekruttering
Markedsføring og repræsentation
Medlemsbidrag
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Udgifter
31.12.2019
€

Note
10 Rejse- og transportudgifter
Rejser
Firmabiler
Kørselsgodtgørelse

11 Driftsudgifter
Driftsmaterialer
Skatter, afgifter, bidrag
Forsikringer
Lejeomkostninger
Leje, leasing udstyr
Vedligeholdelse, bygninger, anlæg
Vedligeholdelse, inventar, tekniske anlæg
Service IT, tekniske anlæg
Div. afgifter ejendom
Div. udgifter
Div. udgifter ekstraordinære

10.206
130.255
42.438
182.898

9.381
103.348
46.530
159.259

22.582
25.931
46.663
15.143
5.630
108.832
27.889
29.069
35.002
39
45.368
362.148

20.134
17.550
29.349
16.146
4.607
52.293
51.722
26.694
29.060
38
247.593

5.824

6.734

25.889
49.115
8.360
676
1.300
19.513
6.000
116.678

26.101
48.060
8.360
676
1.322
12.429
13.330
117.014

Regnskab

12 Afskrivninger
Udeanlæg
Nerongsallee 27, Flensborg
Inventar og tekniske anlæg
Sundhedscentret
Dansk Alderdomshjem
Steensen Stiftelsen
Clementshus
Pensionistboliger Nerongsallee 27a
Anskaffelser under 800,00€
Kystsanatoriet Hjerting

31.12.2018
€
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Noter til balancen
Anlægsaktiver
Note

31.12.2019
€

31.12.2018
€

Årets
tilgang

Årets
afgang

Årets
afskrivninger

€

€

€

I. Materielle anlægsaktiver
13 Grunde
Skovgade 45, Flensborg
Nerongsallee 27, Flensborg
Sanatorievej 4 og 6, Hjerting

14 Bygninger
Skovgade 45, Flensborg
Heinrichstr. 23, Læk
Nerongsallee 27, Flensborg
Nerongsallee 25, Flensborg
Kirchhofstr. 28, Læk, Steensen Stiftelsen
Hermannstr. 8, Bredsted, Clementshus
Nerongsallee 27a, Flensborg
Sanatorievej 6, Hjerting

Bygninger i opførelse
15 Ombygning Nerongsallee 27, Flensborg

16 Udeanlæg
Nerongsallee 27, Flensborg

17 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Sundhedscentret
Dansk Alderdomshjem
Kystsanatoriet Hjerting
Steensen Stiftelsen
Clementshus
Pensionistboliger Nerongsallee 27a

II. Finansielle anlægsaktiver
18 Værdipapirer
Union Bank aktier, Uddannelseslegat
Union Bank aktier, Helselegat
Slesvigsk Kreditforening
Union Bank aktier, Münchow legat
Union Bank aktier, Arv F.Pinn

198.854,15
11.197,91
556.271,41
766.323,47

198.854,15
11.197,91
556.271,41
766.323,47

1.432.611,00
81.489,01
5.614.992,00
28.950,00
648.212,00
921.814,00
866.731,00
1.206.609,00
10.801.408,01

1.467.503,00
83.476,01
5.751.999,00
29.655,00
664.022,00
943.072,00
887.870,00
1.231.233,11
11.058.830,12

34.892
1.987
137.007
705
15.810
21.258
21.139
24.624
257.422

261,00
261,00

6.084,96
6.084,96

5.824
5.824

85.763,00
159.307,10
54.000,00
68.483,48
4.620,00
3.504,86
375.678,44

110.386,00
192.800,00
60.000,00
76.843,92
5.296,00
4.805,19
450.131,11

3.548,32
3.548,32

31.12.2019
€

31.12.2018
€

25.500,00
6.740,00
350,00
7.400,00
7.500,00
47.490,00

25.500,00
6.740,00
350,00
7.400,00
7.500,00
47.490,00

19 Andre tilgodehavender
Union Bank 2000002340,
Legat til fordel for ældre

5.398,52

5.651,75

Union-Bank 2003002341,
Uddannelseslegat

49.267,32

47.554,02

Union-Bank 2002002348,
Legat for trængende Flensborgere

21.022,79

19.772,05

Union-Bank 2004002345,
Helselegat

22.153,75

22.153,75

4.721,76
102.564,14

4.048,96
99.180,53

Union-Bank 448060,
Sparekassebog Dansk Aldersomshjem
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1.266
17.530

1.908

18.796

1.908

25.889
49.115
6.000
8.360
676
1.300
91.341
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31.12.2019
€

Note

31.12.2018
€

Omsætningsaktiver
I. Tilgodehavender
20 Andre tilgodehavender
Depositum kontor Hattsted
Tilgodehavende Flensborg by
Tilgodehavender projektmidler

1.300,00
53.902,91

200.000,00
3.114,99
58.317,90

21 II. Indestående i bank og kassebeholdning
Kasse Sundhedscentret
Union Bank 11940
Sydbank 1109508 (789617,70 kr)
Union Bank 21393/plejekonto
Sydbank Flensborg
Union Bank 1000002344/gavekonto
Union Bank 15679
Union Bank 19941
Union Bank 20931
Union Bank 26026 / familier i nød
Slesvigsk Kreditforening 281417
Kasse Dansk Alderdomshjem
Union Bank 11932
Kasse Kystsanatoriet Hjerting
Sydbank 1109805 (250987,11 kr)
Sydbank 1259181 (32451,01 kr)
Union Bank 11967/Alderdomshjemsudvalget

201.300,00

2.529,96
208.946,89
105.675,47
3.146,25
16.440,26
199.427,89
6.664,74
3,25
4.615,25
2.104,20
78,66
778,90
14.388,98
90,99
33.589,90
4.342,96
7.861,86
610.686,41

-

Hensættelser
23 Andre hensatte forpligtelser
Bennetgaard Støttekreds, gaver
Helselegat
Akuthjælp til familier i nød
Legat til uddannelse for unge u. 23 år
Legat til trængende Flensborgere
Formålsbestemte gaver, Sundhedscentret
Legat til fordel for ældre
Opsparing Alderdomshjemsudvalg
Formålsbestemte gaver, Dansk Alderdomshjem
Personalegavekasse, Dansk Alderdomshjem
Formålsbestemte gaver, Kystsanatoriet
Opsparing loppemarked, lommepenge Kystsanatoriet
Hensættelse til merarbejdstimer, ferie
Hensættelse feriepenge overgangsperiode Hjerting
Hensættelse til istandsættelser

8.600.892,46
257.422,11
51.758,22
120.119,75
8.275.108,82

21.997,42
1.704,20
49.267,32
21.022,79
184.693,72
5.398,52
7.922,13
106.166,88
5.176,76
5.191,27
27.134,79
154.380,00
12.096,87
602.152,67
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800,87
72.057,03
12.954,76
16.704,26
199.427,89
4.524,96
948,04
584,54
3.479,20
73,51
1.418,49

53.367,10
10.887,88
377.228,53

-

8.832.341,80
232.797,99
1.348,65
8.600.892,46

95,00
22.077,95
3.249,20
47.244,32
19.772,05
171.514,55
5.561,75
10.893,83
65.451,20
3.449,71

73.800,00
5.000,00
428.109,56

Regnskab

Mellemregning kasse/bank

Egenkapital
22 Egenkapital 1.1.
Afskrivninger bygninger
Årets resultat
Rettelse Balance 2013-2018 (USt)
Egenkapital 31.12.

1.300,00

ÅRSRAPPORT 2019
Langfristede gældsforpligtelser
Note
24 Kreditinstitutter i øvrigt
Dansk Alderdomshjem
Lån I-Bank kto. 5540846022
Lån I-Bank kto. 5540846016
Lån Union Bank kto. 3008002346
Lån Union Bank kto. 3009002340
Dansk Sundhedstjeneste
Lån Union Bank kto. 3001002340
Pensionistboliger Nerongsallee 27 a
Lån I-Bank kto. 5544387010
Lån I-Bank kto. 5544387026
Lån Union Bank kto.300002347
Steensen-Stiftelsen
Lån I-Bank kto. 5543966014
Lån Kreis Nordfriesland
Lån Gemeinde Leck
Lån I-Bank kto. 5543966020
Clementshus
Lån I-Bank kto. 5545042011
Lån I-Bank kto. 5545042033
Lån I-Bank kto. 5545042049
Kystsanatoriet Hjerting
Lån ELH Esbjerg ApS

31.12.2019
€

32.504,68
21.261,11
852.977,17
334.750,78

31.12.2018
€

33.482,37
24.136,53
878.021,51
349.112,66

147.729,98

25 Gæld Byggestøttefonden
Byggestøttefond Heinrichstr. Læk
Byggestøttefond Skovgade 45, Flensborg

227.392,54
106.079,14
113.319,95

238.233,69
111.136,55
126.351,06

154.733,40
16.422,74
47.550,11
75.592,14

162.814,66
17.915,71
48.317,05
79.540,71

47.543,88
33.280,76
33.280,76

49.113,86
34.379,73
34.379,73

1.571.986,65
3.816.405,79

1.631.769,91
3.818.705,73

8.180,00
61.355,00
69.535,00

8.180,00
61.355,00
69.535,00

2.358,93
77,99
68.399,03
4.632,31

1.763,00
755,79
62.012,53
7.982,10
111.319,22
65.825,23
698,90
250.356,77

Kortfristede gældsforpligtelser
26 Anden gæld
Øvrige forpligtelser
Skyldig løn
Skyldig lønskat
Skyldig afgift til social sikring
Union-Bank 11932
Union-Bank 11940
Mellemregningskonto beboere

75.468,26
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Ledelsespåtegning

retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Forretningsudvalget og forretningsføreren har

Det er vores opfattelse, at beretningerne giver en

dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten

retvisende redegørelse for udviklingen i forenin-

for 2019 for Dansk Sundhedstjeneste for Sydsle-

gens aktiviteter og finansielle stilling.

svig e.V til indstilling og godkendelse på generalforsamlingen 2020.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væ-

Årsrapporten er aflagt efter god regnskabsskik og

sentlig indflydelse på bedømmelse af årsrappor-

under hensyntagen til gældende lovgivning og

ten.

"Pflegebuchführungsverordnung".
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hen-

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.

sigtsmæssig, således at årsrapporten giver et

Flensborg,………………………………… ……..

Forretningsfører:

…………………………………….
Tom Petersen

Forretningsudvalget:

……………………………………

Randi Kuhnt (formand)

Tinne Virgils (1. næstformand)

………………………………………

……………………………………

Maren Schultz (2. næstformand)

Annemarie Erichsen (bisidder)

………………………………………

…………………………………….

Karen Scheew (bisidder)

Susanne Bahnsen (bisidder)

Regnskab

………………………………………

……………………………………………..
Hasse Neldeberg Jørgensen (bisidder)
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lingsrabatter udnyttes. Efter vores indtryk bru-

Revisionsberetning

ges de til rådighed stående midler sparsommeligt og hensigtsmæssigt.

INDLEDNING
Den af Sundhedsrådet valgte revision anser sig

Personaleudgifterne er i overensstemmelse

først og fremmest som en bilagsrevision. Revi-

med gældende overenskomster. Inden for

sionen tager udgangspunkt i regnskabets tal og

Sundhedstjenesten findes to forskellige hus-

budget for det løbende år og ser samtidig på

specifikke overenskomster. En for Dansk Alder-

den langsigtede udvikling af regnskabet. Forret-

domshjem og en for Sundhedscenteret. Der

ningsførerens udkast af regnskabsberetning

blev taget en stikprøve af en lønseddel. Afreg-

blev fremvist for revisionen, den giver en del

ninger sker i henhold til tysk lov. Revisionen af

forklaringer om regnskabets udvikling. Boghol-

lønsedlerne bliver med jævnlige mellemrum fo-

deriet efterlader et professionelt indtryk. Revisi-

retaget af det tyske skattevæsen og af Deut-

onen tager ikke hensyn til, efter hvilke love

sche Rentenversicherung. Under revisionen

regnskabet udføres på. Vi har dog vurderet, om

har vi set på interne kontrolmekanismer i for-

regnskabets informationer som helhed er fyl-

hold til ansættelsespolitik og konstateret, at for-

destgørende.

eningen har en intern ansættelsesprocedure,
som efter vores bedømmelse er egnet.

1. DISPOSITION OVER
BEVILLIGEDE MIDLER

I 2013 blev der gennemført en revision af det

De bevilligede midler fra Danmark bliver tildelt

31.12.2012 for både Dansk Sundhedstjeneste

Sundhedstjenesten efter andragende. I finans-

for Sydslesvig og Dansk Alderdomshjem. Den

loven for finansåret 2019 beskrives, hvad mid-

sidste revision fra Deutsche Rentenversicher-

lerne fra Danmark skal bruges til. Budgettet og

ung blev gennemført i september 2018 for tids-

regnskabet bliver brugt som andragendet til

rummet 1.1.2014 til 31.12.2017.

tyske skattevæsen for tidsrummet 1.1.2009 til

Sundhedsministeriet. Efter gennemgang af
regnskabet kunne der ikke findes afvigelser fra
anmærkningen (16.11.61, Finanslov for finans-

2. BUDGET 2019, REGNSKAB 2019
OG BUGET 2020

året 2019). Vi har konstateret, at midlerne blev

Budget for forretningsåret 2019 viste et samlet

afhentet.

overskud på € 2.722,00. Regnskabsåret ender

Stikprøver af udgiftsposter viste, at disse var

med et overskud på € 51.758,22 for Dansk

behørigt dokumenteret og bogført på de rigtige

Sundhedstjeneste. Siden 1. januar 2016 er af-

konti. Under den samtidig gennemførte bilags-

skrivningsprincipperne uændret, hvorefter an-

revision blev der konstateret, at disse var forsy-

skaffelser afskrives over den forventede levetid.

net med konteringsstempel eller lignende. Alle

Bygninger bliver afskrevet via egenkapitalen.

bilag var bogført på de rigtige konti.

For året 2020 udviser budgettet for Sundhedstjenesten herefter et udlignet resultat. Det lø-

Der indhentes generelt flere tilbud, når større

bende regnskab bliver i ledergruppen opdateret

anskaffelser skal foretages, hhv. større arbejder

med tre måneders mellemrum, så der hurtigt

til vedligeholdelse af bygninger skal gennemfø-

kan reageres på afvigelser.

res. Betaling af regninger sker under hensynstagen til likviditeten hurtigst muligt, så evt. beta-
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3. PLEJEHJEMMETS BOGHOLDERI

Kassebeholdningerne havde ingen difference.

Som i alle år blev der ved revisionen også set

Der bliver regelmæssigt indbetalt på de lø-

på plejehjemmets bogholderi, som er separeret

bende konti, sådan at kassebeholdningerne

fra det almene bogholderi af Dansk Sundheds-

ikke bliver for store.

tjeneste. Også for dette gælder konstateringerne fra punkt 1.

5. ÅRSREGNSKABET
Det foreliggende årsregnskab pr. 31.12.2019 er

4. KASSEREVISION

i overensstemmelse med bogholderiet.

Den 12.3.2020 har revisionen uanmeldt revide-

Regnskabet er dermed aflagt efter lovgivnin-

ret kassebeholdningen i Dansk Sundhedstjene-

gens og vedtægternes bestemmelser.

ste og på plejehjemmet. Der blev afstemt kassebeholdningerne og de ikke bogførte bilag
med bogholderiet.
Flensborg, den 12. marts 2020

……………………………………

……………………………………

Oliver Trojan (revisor)

Erko Müller (revisor)

…………………………………….
Tom Petersen (forretningsfører)

………………………………………

……………………………………

Randi Kuhnt (formand)

Tinne Virgils (1. næstformand)

………………………………………

……………………………………

Maren Schultz (2. næstformand)

Annemarie Erichsen (bisidder)

………………………………………

…………………………………….

Karen Scheew (bisidder)

Susanne Bahnsen (bisidder)

………………………………………………
Hasse Neldeberg Jørgensen (bisidder)
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Forretningsudvalget, …………………………………........
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Revisionspåtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregn-

Det er vores opfattelse, at der er taget skyldige

skab for året 2019 for Dansk Sundhedstjeneste

økonomiske hensyn med institutionernes drift

for Sydslesvig e.V.

og med foreningens midler. Det er herudover
vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med lovgivningens og ved-

Den udførte revision:

tægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at

Vi har udført revisionen med henblik på at opnå

det er et retvisende billede af foreningens akti-

en begrundet overbevisning om, at årsregnska-

ver og passiver, økonomiske stilling samt resul-

bet er uden væsentlige fejl og mangler.

tat.

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af
Endelig skal vi erklære:

væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget
og dokumentation for de i årsregnskabet an-

- at vi under vor revision har modtaget alle de

førte beløb og øvrige oplysninger.

oplysninger, vi har anmodet om

Vi har endvidere vurderet, om regnskabets in-

- at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse

formationer som helhed er fyldestgørende.

med de givne vilkår, tilskudsgrundlaget er op-

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-

gjort i overensstemmelse med de gældende

hold.

regler.

Flensborg, den 12. marts 2020

……………………………………

……………………………………

Oliver Trojan (revisor)

Erko Müller (revisor)
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Medlemmer af Sundhedsrådet pr. 15. februar 2020
Fornavn

Efternavn

Repræsenterer:

Randi

Kuhnt

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Michaela

Bumann

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Lars

Petersen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Oluf

Hoppe

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Joern

Radizio

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Mona

Jochimsen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Maike

Jürgensen-Hansen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Hasse

Neldeberg Jørgensen

Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.

Susanne

Bramsen Böll

Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.

Helle

Wind Skadhauge

Dansk Kirke i Sydslesvig e.V.

Annemarie

Erichsen

Den slesvigske Kvindeforening

Bärbel

Michaelis

Den slesvigske Kvindeforening

Marianne

Huy

Den slesvigske Kvindeforening

Karin

Becker

DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig

Inger

Doll

DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig

Karen

Scheew

DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig

Susanne

Bahnsen

Friisk Foriining

Frank

Baasch

Plaetner-Stiftelsen

Tinne

Virgils

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Lars

Greffrath

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Michael

Wolhardt

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Sabrina

Vagt

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Gaby

Böttinger

Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg amt

Maren

Schultz

Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by

Joachim

Schultz

Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by

Regina

Petersen

Sydslesvigsk Forening e.V. Husum/Ejdersted

Margret

Mannes

Sydslesvigsk Forening e.V. Rendsborg/Egernførde

Inge

Petersen

Sydslesvigsk Forening e.V. Sydtønder amt

Inge

Lindahl-Koitzsch

Sydslesvigsk Forening e.V. Gottorp amt

