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Årsberetning

personale, når der var brug for alle. Vi husker
historierne.

Beretning om årets arbejde
v/ formand Randi Kuhnt

Enkelte beboere fik lov til omkring juleaften at
besøge deres familier. Dette var stadig under
hensyn til de af myndighederne gældende reg-

Inden jeg starter på en årsberetning, læser jeg

ler.

altid den fra året før. Den er med til at give mig

Og så kom det, som vi håbede ikke ville ske. De

syn for, hvad vi egentlig nåede i det år, der skal

første COVID-19 tilfælde kunne konstateres, og

skrives om. Denne gang er jeg faktisk forskræk-

i løbet af meget kort tid afgik de første beboere

ket over, at mange af de ting vi beskæftigede

ved døden. Det var en ualmindelig hård og op-

os med i 2020, måtte vi fortsat beskæftige os

slidende tid. Flere ansatte fik også registreret

med i 2021. Selvfølgelig har der været udvikling

COVID-19, så alle på plejehjemmet var i høje-

og nye tiltag, men desværre har det store tema

ste alarmberedskab. Kolleger fra andre ar-

i året igen været COVID-19. Vi troede i starten

bejdsområder måtte tiltræde, administrationen

af efteråret 2020, at vi gik lysere tider i møde,

arbejdede under højtryk med at få tingene til at

men 2021 startede på vanskeligste vis på plejehjemmet hvor det gik grueligt galt. Alle i Sund-

gå op i en højere enhed.

hedstjenesten var dybt berørt af situationen.

Alle var solidariske og var ramt af denne forfær-

I slutningen af december 2020, da den første

delige situation. Jeg har sagt det flere gange,
men vil alligevel gerne igen give udtryk for min

vaccine, som var reserveret til de mest udsatte

store tak for den indsats, der blev sat ind fra alle

medborgere kom på markedet, blev plejehjem-

sider. Til de som mistede et kært familiemedlem

mets beboere og personale de første, der fik

min dybeste medfølelse for deres tab. Det skete

adgang til vaccinen. Stor var lettelsen derfor, da

under omstændigheder, som ingen af os øn-

vaccinationen kunne sættes i gang. På pleje-

sker. Det er svært nok at sige farvel, men at det

hjemmet havde vi indtil da været meget strenge

ikke var muligt at være sammen med den kære

med overholdelse af de udstedte regler, hvilket

i de sidste timer, dage og ikke kunne tage en

indimellem gav anledning til betænkelighed, da

ordentlig afsked, er for mange en tung byrde at

beboerne måtte i isolation på værelserne og
hermed blev meget indskrænket i deres sociale

bære. Æret være disse afdødes minde.

liv og kontakter. Besøg måtte f.eks. kun ske

Heldigvis kom der bedre tider. Nedlukningen

med afstand og med visir eller med afskærm-

var der fortsat, reglerne, som ikke altid var lige

ning imellem beboer og pårørende i et særligt

gennemskuelige, skulle omsættes og overhol-

besøgsrum. Alle led under disse forhold. De an-

des og forsvares, men i løbet af det sene forår,

satte gjorde deres bedste for at holde modet og

hvor langt de fleste havde fået deres andet stik,

humøret oppe både blandt kolleger og især

begyndte forholdene at lette lidt. Regler blev

blandt beboerne.

lempet, familiemedlemmer kunne igen besøge
deres pårørende hyppigere og under andre for-

Vi havde indtil da været forskånet for udbrud på

hold, og beboerne kunne atter mødes til fælles-

plejehjemmet. Man kunne i medierne læse om

spisning. Efteråret kom, atter måtte visse regler

alle de vanskelige situationer andre plejehjem

strammes, især den nye virusvariant Omikron

var udsat for, når de første COVID-19 tilfælde

viste sit stygge ansigt. På plejehjemmet havde

blev registreret. Udkørt men også solidarisk
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man dog efterhånden gjort sig så mange erfa-

af medarbejderne. Mange og lange har for-

ringer, og de fleste var fuldt vaccineret, så

handlingerne med myndighederne været, men

håndteringen af den nye udvikling blev nem-

de medførte, at vi i juni 2021 kunne ansætte en

mere at omsætte.

overordnet leder for begge afdelinger. Desværre blev den ansatte leder efter meget kort

Hvorfor bruger jeg så megen plads til dette

tid syg. Dette medførte, at hun i sen-efteråret

emne? Det er selvfølgelig fordi, vi i forretnings-

var nødt til at trække sig fra lederstillingen, og

udvalget blev fuldt informeret og involveret i den

vi atter måtte slå stillingen op. I december fandt

vanskelige situation. Vi var alle meget berørte,

vi en ny kvalificeret leder, som har erfaring med

og jeg må også sige taknemlige for, at vi fik lov

ledelse inden for ældresektoren og som også

til at være med til at bære den tunge situation.

har arbejdet i Sundhedstjenesten. Vi hilser Sa-

Stor er takken for den tillid og åbenhed vi erfa-

brina Macht velkommen og ønsker hende alt

rede, men allermest er jeg så imponeret og tak-

godt

nemlig for den store indsats, der blev gjort af de

i

det

endnu

relativt

nye

arbejde.

involverede.
I de andre afdelinger skolesundhedstjenesten,

Centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks havde

Kystsanatoriet og administrationen har - og er -

igennem længere tid ønsket at trække sig fra

der naturligvis mere end nok at se til. Det vil

stillingen som leder af plejehjemmet. Med det

man kunne læse mere om lidt længere inde i

som baggrund, har vi i forretningsudvalget ar-

årsberetningen. Også for disse afdelinger har

bejdet med tanken om en omstrukturering af

coronapandemien sat sit præg på mange af ar-

visse ledelsesfunktioner. De første spæde

bejdsgangene. Hvornår kunne man atter sende

skridt i en ny retning blev allerede taget i slut-

børn med særlige behov til Hjerting? Det er reg-

ningen af 2018. Vi var klar over, at det var nød-

lerne for Schleswig-Holstein, der afstikker ret-

vendigt at inddrage de myndigheder, som i sid-

ningslinjerne for at sende børn afsted, så mu-

ste ende skulle give grønt lys for forandringen.

lighed for ophold for børnene på det vidunder-

Med blikket rettet mod Danmark så vi en mulig-

lige sted kom ret sent i gang i 2021. Sidst på

hed for at sammenlægge lederstillingen inden

året måtte opholdene desværre udsættes. Vi

for hjemmeplejen og plejehjemmet til en, da der

har håb om, at tingene vil se lysere ud i 2022.

er mange sammenfaldende arbejdsprocesser i

Hvordan og hvor længe hvert hold vil få mulig-

lederstillingen – herunder kontakten med MDK

hovet ikke er blevet mindre i de sidste 2 år.

ser og mange flere områder var sammenfaldende for arbejdet med ældre og deres behov
for pleje- og økonomisk støtte. Dette er en stor

Bennetgård har også måtte aflyse en hel del af

del af en leders ansvarsområde - uafhængigt af

sine ophold, men de ophold som kunne gen-

om det er i hjemmeplejen eller på plejehjem-

nemføres, blev godt besøgt og modtaget med

met. Derudover ville sammenlægningen give

stor glæde. Et afbræk i dagligdagen, samvær

mulighed for tanker om en fælles planlægning

med andre og forkælelse af personalet på Ben-

af medarbejderressourcer, når behovet opstår.

netgård har været en velkommen gave for dem

En leder af begge afdelinger vil umiddelbart via

der har været der. Vi regner med at kunne til-

kontakten til begge afdelinger hurtigere kunne

byde de planlagte ophold på Bennetgård i

omsætte behov og videreudvikling/uddannelse

2022.
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hed for at være der, arbejdes der med, da be-

og plejeforsikringen, forhandlinger om plejesat-
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Som den opmærksomme læser kan fornemme,

Formand og næstformand er automatisk med i

er der en vis optimisme at spore m.h.t. en frem-

samrådet. Det er et vigtigt arbejde, da kommu-

tid uden coronarestriktioner. Vi mærker i skri-

nikation foreningerne imellem ofte samles i det

vende stund (februar), at reglerne langsomt bli-

forum. Jeg havde set frem til i dag at kunne

ver lempet, hvilket giver anledning til en forsig-

fremlægge vore synspunkter omkring en effek-

tig optimisme. Jeg håber ikke, jeg til næste år

tivisering og mulig strukturændring af samrådet

vil komme med samme indledning som den

– hvilket ikke er muligt. Langt de fleste møder i

ovenfor!

samrådet måtte gennemføres i digital form, og
denne form kan være god under visse omstændigheder, men ved sådanne indgribende foran-

Som altid beskæftiger forretningsudvalget sig

dringer er det absolut nødvendigt, at man mø-

meget med økonomi. Budget, regnskab og in-

des fysisk, bruger den nødvendige tid og lytter

den for disse rammer mulighed for udvikling er

ind til hinandens argumenter. De nonverbale

næsten altid et fast punkt på vores dagsorden.

samt mere spontane meldinger er ikke på

Vi har meget kompetente og dygtige medarbej-

samme måde muligt over nettet. Derfor er alle

dere på disse poster, hvilket skaber en stor

nødt til at væbne sig med tålmodighed og vente

tryghed for den daglige varetagelse af økono-

på et udkast til diskussion i løbet af foråret

mien.

2022. Samarbejdet og udvekslingen foreningerne imellem er fortsat af vigtig og stor betyd-

Vores opgave er at arbejde med udvikling –

ning. Vi er et mindretal med mange fælles inte-

herunder at stille de økonomiske rammer for

resser. Vi har vores politiske talerør i landdagen

uddannelse/videreuddannelse af fagpersonale.

i Kiel, og i september fik vi for første gang i 60

Der satses i tiltagende omfang på at afsætte

år et talerør i Berlin. Det er noget alle er tak-

penge til uddannelse inden for de forskellige

nemlige og stolte over. Det er spændende at

fagområder.

se, hvilken betydning det på sigt kan få for os

Et andet udviklingsområde er muligheden for at

alle.

oprette dagplejecentre. Det er ikke første gang,
jeg nævner det, men i skrivende stund ser det
ud til, at vi inden for nærmeste fremtid har noget

Forretningsudvalget har på trods af coronapan-

konkret at fremlægge. Behovet er stort, mange

demiens indflydelse haft mange emner at ar-

både klienter men også pårørende giver udtryk

bejde med. Det er som altid en stor glæde at

for ønsket om en sådan ordning, så vi er klar

mærke den store åbenhed og tillid vi har til hin-

over, at vi er nødt til at prioritere og handle.

anden. Vi er meget forskellige, repræsenterer
forskellige foreninger, men ser det som vores

I løbet af året har forretningsudvalget haft mø-

vigtigste opgave at fremme Sundhedstjene-

der med organisationens to driftsråd, idet vi

stens arbejde.

kunne mærke et behov for at blive lidt klogere
på driftsrådenes arbejdsområde. I møderne

Vi måtte i juni sige farvel til Maren Schultz et

deltog jurist i forvaltnings - og arbejdsret, Dr.

dygtigt og trofast medlem i udvalget. Maren har

Geyer, og møderne har, i mine øjne været me-

igennem en årrække været engageret, fagkom-

get konstruktive, informative og skabt en større

petent (tidligere sygeplejerske) og interesseret

forståelse for parternes arbejds- og interesse-

i forretningsudvalget. Det har været spæn-

områder. Vi vil fortsætte med disse møder for-

dende at diskutere med Maren, da hun ud over

trinsvis efter behov.

det faglige også havde en stor politisk indsigt
3
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via arbejdet i kommunalbestyrelsen i Flensborg. Vi fik ved sidste generalforsamling sagt
ordentligt farvel, men jeg ønsker også på denne
måde endnu engang at give udtryk for min tak
for Marens store indsats.

Her er det Annemarie Erichsen, Hasse Neldeberg
Jørgensen, Randi Kuhnt og Karen Scheew
der er ”klædt på” til sommer-personale-fest.

Randi siger farvel og tak til Maren Schulz
på generalforsamlingen der i 2021
fandt sted på Jaruplund Højskole

Som afløser for Maren kom Maike AlbertsenZwoch ind i udvalget. Det er dejligt at mærke,
hvordan hun hurtigt har sat sig ind i arbejdet og
brænder for det. Vi var heldige at få en værdig
afløser for Maren.
Glæden og motivationen for arbejdet er for mig
hinanden. Der er mulighed for kritiske spørgsmål, uenighed og hårde diskussioner, men altid

I november 2021 kunne Sundhedsråds-

med en grundtone af respekt for hinanden og

mødet igen finde sted i Skovgade.

med det i mente, at vi arbejder fælles for at

Birte M. Andersen, Plejedistriktschef,

fremme Sundhedstjenestens forsat positive ud-

Plejedistrikt Ry holdt foredrag om ”Hjemmeplejens opgaver i det nære sundhedsvæsen

vikling.

og rehabilitering” i Danmark

Tak til jer alle og ikke mindst tak til alle medarbejdere i de forskellige afdelinger. Året har atter
været hårdt, men I har alle rundt omkring igen
gjort en ekstra indsats for at få arbejdet til at
løbe så gnidningsfrit, som det nu var muligt.
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den grundlæggende åbenhed og tillid vi har til
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Dansk Alderdomshjem

og Simone Lange anerkendte vores arbejde ift.
at få styr på smitten.

v/Insa Wenker,
stedfortrædende centerleder

Ombygning i afdeling D skulle være færdiggjort
i februar, men også her satte Corona en stop-

2021 startede som 2020 sluttede, nemlig med

per. Med nogle måneders forsinkelse blev loka-

et slemt coronaudbrud på plejehjemmet. Det

lerne færdige og klar til brug. Frisøren flyttede

første tilfælde blev bekræftet lige inden nytår og

ind i nye, lyse lokaler i ud mod gaden. Der er

herefter gik det stærkt. Mange beboere på alle

kommet små hyggelige opholdsrum til, som ind-

afdelinger og mange af vores kolleger blev

rettes peu à peu. Alle gardiner er skiftet ud.

smittet, mens vi kæmpede mod virussen.

Gangbroen er blevet bedre isoleret og samtidig
mere lukket, så det giver en større tryghedsfø-

Den 30.12.2020, mens alle beboere var isole-

lelse bl.a. for nattevagten at færdes mellem af-

rede på deres stuer, kom vaccinationsbussen

delingerne.

for første gang. Alle beboere skulle hentes fra
deres værelser og bringes til dagligstuen, hvor
et lægehold stod klar til at vaccinere både beboere og medarbejdere på stribe. Det var et
godt teamwork, som vi gentog den 29.12.2021.
Da vi nåede marts, havde vi desværre mistet 17
beboere pga. smitten. Det var en meget svær
tid for alle, især da der ikke var mulighed for alle
at sige farvel. Nogle blev ramt hårdt af smittens
følger. I maj måned holdt vi ansatte en stille
mindekomsammen for at mindes de afdøde be-

Den nye afd. D

boere.

med frisørsalon i lyse lokaler ud mod gaden.

I dag er de fleste beboere og medarbejdere
vaccineret tre gange. Corona fylder stadig rigtig

Der har ikke været mange arrangementer i

meget i hverdagen: der er den låste hoveddør,

årets første måneder, men da foråret kom, lys-

som skal betjenes; mad, der skal fordeles; be-

nede det lidt op. Dronningens 81. fødselsdag

boere, der er isoleret; værelser, der skal desin-

blev fejret som sædvanlig med wienerbrød og

ficeres og klargøres; beskyttelsesudstyr, der

flag. Støttekredsen kunne også så småt komme

skal bæres; testning af medarbejdere enten

tilbage og starte med enkelte aktiviteter, ligeså
Afd. D
præsterne. Endelig lidt normalitet!

dagligt, ugentligt eller slet ikke, samt testning af
besøgende i teltet foran døren i vind og vejr –

Efter 31 år på Dansk Alderdomshjem, heraf 26

alt det er ekstraopgaver, som kommer oven i

år som leder, valgte Bodil Bjerregaard-Brocks

det daglige arbejde. Ind i mellem er hele situa-

at gå nye veje. En solrig eftermiddag i maj mød-

tionen selvfølgelig meget frustrerende, men det

tes vi til kage og hygge på terrassen, med taler

er mit indtryk, at alle har det øverste mål for øje,

og musik og med tårer og smil. Bodil er heldig-

nemlig at passe på og beskytte beboerne på

vis ikke langt væk; som specialkonsulent inden

bedste vis.

for Sundhedstjenesten kan vi alle trække på
hendes mangeårige erfaring.

I maj måned fik vi besøg af Simone Lange. Vi
var et af de hårdt ramte plejehjem i pandemien,
5
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Da det viste sig, at den nye leder desværre ikke
kunne tiltræde stillingen som Leder af ældreområdet, herunder plejehjemmet, var alle meget
taknemmelige for, at Insa Wenker indvilligede i
blive konstitueret centerleder frem til udgangen
af året. På den måde kunne vi opfylde Heimaufsichts krav om ledelse, lige så vel som det gav
luft til at finde den nye leder. Den 01.02.2022

Sabrina Macht

tiltrådte Sabrina Macht som ny Leder af ældre-

Leder af Ældreområdet

området. Vi ser frem til et nyt og forhåbentligt
mangeårigt samarbejde med frisk vind i sejlene.
Årets personalesommerfest blev holdt i Cultur.Gut i Flensborg Weiche. Vi havde en virkelig
hyggelig dag sammen. Tak til arrangørerne!
Dejligt, at vi kunne være sammen denne dag,
da årets to fælles personalemøder ikke kunne
finde sted i de sædvanlige rammer.
2021 har også været et år, der i den grad har
været præget af Corona, hvor vi har været nødt
til at tilpasse arbejdsgange, besøgsregler og
testkrav hen ad vejen. Hvis der er noget, vi har
lært i denne tid, så er det bestemt vores fleksibilitet og omstillingsparathed.
En stor tak til alle kolleger/medarbejdere, der

Insa siger farvel og tak til Bodil

har hjulpet til og ”givet den ekstra tand”, da det
var nødvendigt.
Vi ønsker alle et godt og forhåbentligt

Beretninger

coronafrit 2022.

Glimt fra sensommerfesten
Insa Wenker, Carolin Methmann og Haakon Bade

Fysioterapeut Kathrine Thomsen
med sikkerhedsudstyr
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Hjemmeplejen

hold, giver os håb om, snart at kunne gå over til
en mere tryg normal hverdag. Vores højeste pri-

v/ Sabrina Macht, Leder af ældreplejen og

oritet var og er at beskytte medarbejdere og kli-

Jenny Wietz, Ledende sygeplejerske

enter og formidle tryghed.

Også for hjemmeplejen var de sidste 2 år for-

Vi er stolte over at have et godt forhold til hin-

bundet med mange udfordringer. Men vi holder

anden, vi holder sammen og støtter hinanden,

hovedet højt og har ”gå på mod”. Naturligvis

også under udfordrende tider. Generelt har vi

skal der på trods af vaccinationer og mindre

en stabil medarbejderstab uden større fluktua-

lempelser fortsat overholdes hygiejneregler -

tion - kun en enkelt medarbejder har søgt væk i

herunder bære FFP2 maske eller mundbind til

2021. Medarbejdere har været fleksible og

et hvert husbesøg og overholde afstandsregler

kunne se en selvfølgelighed i også at hjælpe på

så vidt muligt. Alle medarbejdere testes dagligt

plejehjemmet, da kollegerne var i nød. En stor

inden de kører ud.

og hjertelig tak til alle for deres indsats og for et
godt sammenarbejde.

I starten af 2021 fik vi som hjemmepleje mulighed for, at vores medarbejdere blev vaccineret
som nogle af de første. 2. vaccination fulgte i

Den første sygeplejeelev som blev uddannet

det sene forår og ved årets slutning blev med-

her i hjemmeplejen - Joanna Schmidt - afslut-

arbejderne tilbudt det 3. stik bl.a. via vores ”Be-

tede sin eksamen i starten af 2021. Vi er meget

triebsarzt”. Vi er glade for, at alle hjemmeple-

glade for nu at have Joanna fastansat i vores

jens medarbejdere kunne blive færdigvaccineret

medarbejderstab.

inden det blev lovpligtigt. I ledergruppen

modtog vi hele året, dels dagligt, mindst 1x

I løbet af de sidste to år har der udviklet sig et

ugentligt, nye restriktioner fra landet og byen

rigtig godt sammenarbejde med Öbiz i Flens-

samt løbende informationer fra vores branche-

borg (Ökumenisches Bildungszentrum für Be-

forening og myndighederne. Dette betød, at vi

ruf im Gesundheitswesen), hvor eleverne tager

løbende måtte tilpasse handlingsplaner og hy-

den teoretiske del af sygeplejeuddannelsen.

giejnekoncepter og informere medarbejderne

Öbiz står for koordinationen af uddannelsesfor-

om disse nyheder.

løbet og for at sende sygeplejeelever i et 400

Behov og bestilling af værne- og desinfektions-

timers praktikforløb – bl.a. her til hjemmeplejen.

midler var i starten uoverskueligt – det skulle

Vi har aftalt med Öbiz, at især elever fra det

først fastlægges, hvor meget der var brug for til

danske skolesystem som følger sygeplejeud-

f.eks. desinfektion af alle overflader - herunder

dannelsen, bliver sendt i praktik hos os. Da vi

alle PC arbejdspladser, hver tjenestebil samt

meget gerne vil være med til at uddanne gode

bilnøgler og hvert nøglebundt med klientnøgler

sygeplejersker, har vi besluttet at videreud-

efter brug. Hver gennemført coronatest skal do-

danne endnu en af vores sygeplejersker til

kumenteres, så der kan søges om refusion.

praktikvejleder. Det er et krav, at sygeplejeele-

Hjemmeplejens medarbejdere har som medi-

ver i praktik mindst har 10% af den planlagte

cinsk personale lov til og er behjælpelig med at

arbejdstid sammen med en uddannet praktik-

teste kollegerne fra de andre afdelinger.

vejleder.

Glæden ved at være tættere på hinanden igen,
at kunne give hånd og tale sammen på nært
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Vores ydelser aftales med klienten og pårø-

Hverken i 2020 eller 2021 kom ”MDK” på kon-

rende og sker efter klientens behov. I 2021 ud-

trolbesøg. I 2022 forventer vi derfor en kontrol

førte vi 42.541 besøg efter lægelig ordination,

af de nye ydelser, vi har implementeret. Det er

herunder medicinering og injektioner. Af andre

plejeforsikringen, der har tilpasset ydelseskata-

ydelser har vi f.eks. udført 3189 besøg for per-

loget for hjemmeplejen. Vores interne kvalitets-

sonlig pleje.

sikring af plejeydelserne gennemføres af visitationssygeplejersken - i 2021 dog uden husbe-

Da vores klienter i mindretallet er spredt over et

søg men via opkald til klienter og pårørende, for

større område har vi udvidet samarbejdet med

at komme i dialog med dem og høre om de har

tyske kolleger for at kunne imødekomme klien-

noget på hjertet.

ternes individuelle efterspørgsel. Ud over samarbejdet med ASB har vi nu kolleger fra DIAKO

I løbet af sommeren 2021 startede et samar-

ambulante Pflegedienste med om bord.

bejde med Alzheimergesellschaft SH og Kompetenzzentrum-Demenz in SH om et projekt,
I løbet af foråret 2021 indførtes ny arbejdstøjs-

som giver den danske mindretalsbefolkning

ordning med det formål at skabe genkendelig-

mulighed for mobil demensrådgivning og kend-

hed både hos klienterne samt ved arrangemen-

skab til aflastningstilbud i det lokale område,

ter, hvor hjemmeplejen er repræsenteret.

enten på dansk eller tysk. Datoer og mødesteder kan ses på vores hjemmeside.

I 2021 lykkedes det endeligt at afholde kursusdagen „Gewalt in der Pflege” for medarbejderne. Kurset var udskudt 3 gange bl.a. pga.
coronapandemien.
Under alle indskrænkninger i coronatiden, hvor
digitale medier er kommet mere frem, blev afdelingen tilmeldt et online kursusformat, hvor
hver medarbejder kan logge sig på for at deltage i plejerelevante kurser.

tesituationer inkl. håndtering og dokumentation

Opstart demensmobil, juli 2021 i Husum

af dette. Vi er forpligtet til at følge og omsætte

Jenny Wietz, Simone Meerbach,

anbefalingerne fra det tyske kvalitetsnetværk

Annette Werner, Uschi Gerckens

for plejen, lige så snart de bliver offentliggjort.

og Sabrina Macht

Når MDK (Medizinischen Dienst der Krankenversicherung) kommer for at auditere os, så undersøger de, om alle medarbejdere er uddan-

Efter at Sundhedstjenestens 75 års fødselsdag

net i de nye emner og om handleplaner er ud-

den 26. september 2020 desværre blev aflyst,

arbejdet. Ledergruppen og den kvalitetsansvar-

kunne vi med medarbejdere og FU under et pu-

lige deltog også i 2021 i kurser omkring opda-

sterum i pandemien holde Sundhedstjenestens

teringer på de forskellige plejeemner.
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Vi har afholdt fagligt kursus om klienters smer-

ÅRSRAPPORT 2021
76 års fødselsdag i september 2021. Alle hyg-

drøfte de forskellige måder at håndtere hjem-

gede sig med god mad, fællessang, ekstern un-

mepleje på under de to landes forskellige ram-

derholdning samt en fotoboks til morsomme bil-

mebetingelser.

leder.

Efter flere års udviklingsarbejde blev det i juni

Gennem 2021 har fodplejen i Nerongsallee

besluttet at lægge hjemmeplejens og pleje-

måtte følge de strenge adgangsregler for pleje-

hjemmets ledelse sammen under en overord-

hjem og ikke modtage eksterne klienter. I Skov-

net leder for hele ældreområdet. Hjemmeple-

gade og Slesvig var det ikke nødvendigt at

jens plejeleder og stedfortræder Elsbeth Ketel-

lukke pga. Corona, hvilket var til stor glæde for

sen gik samtidig i august på velfortjent pension

klienterne og medarbejdere.

og blev afløst af Sabrina Macht. Da den nye leder af ældreplejen i juni blev sygemeldt, måtte

Corona er et emne, som har fyldt meget hos de

vi organiseres os i en ny sammensætning i

enkelte klienter og har præget samtalerne gen-

hjemmeplejens ledergruppe.

nem de sidste to år. Alle ser nu frem til lysere

Sabrina Macht overtog med årets udgang den

tider og lempelser på restriktionerne.

overordnede ledelse af ældreområdet, og
teamleder Jenny Wietz – teamleder gennem
På trods af pandemien har socialrådgiver Jan

mange år - overtog ansvaret som stedfortræ-

Bahr haft nok at se til, selvom han har arbejdet

der og ledende sygeplejerske i hjemmeplejen.

hjemmefra det meste af tiden. Rådgivningen
skete ikke så meget ved hjemmebesøg, men
mere via telefonsamtaler, mail og den gode
gamle sneglepost. Men også herfra kunne vores klienter betjenes med informationer omkring
plejeforsikring, livstestamente og personlig
fuldmagt samt økonomisk rådgivning (fattigdom
i alderen). Kontakt og samarbejde med hjemmeplejens teams blev opretholdt og optimeret,
således at kvaliteten af den bedre tværfaglig
udveksling er øget.
Plejehjemmets beboere/pårørende har ligeledes fundet vej til socialrådgiveren, som ifm indflytningen hjælper med at finde vej gennem den

På en dejlig sommerdag i august

socialretslige jungle.

holdt vi afskedsfest for Elsbeth
der gik på velfortjent pension

I november præsenterede hjemmeplejen alle
sine aktiviteter på sundhedsrådsmødet. Det var
også spændende at høre foredragsholder Birte
Andersen, Plejedistriktschef, Plejedistrikt Ry,
DK fortælle, hvordan hjemmeplejen fungerer i
Danmark. Bagefter var der mulighed for at
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Skolesundhedstjenesten

dre børn blev sproglige vanskeligheder og generel belastning hos forældrene set mere ud-

v/Karen Fink, Ledende læge

bredt end tidligere. Tandplejen og skoletandlægen bemærkede ved deres undersøgelser en

Læger, skolesygeplejersker, team R.O. og so-

tendens til et stigende antal af børn med van-

cialrådgivere kan hermed berette om afdelin-

skelig mundhygiejne eller karies.

gens kerneydelser og andre aktiviteter i 2021.

Indskolingsundersøgelser ved læger har ikke

I samarbejde med andre danske institutioner og

kunnet gennemføres for alle kommende elever.

tyske rådgivningscentre i Sydslesvig arbejder vi

Undersøgelserne var for eksempel ikke mulige

på at påvirke børns og unges livsstil, således,

under nedlukningen, samtidig med at vi på bag-

at deres sundhed forbedres.

grund af ændrede hygiejnekrav har været hen-

Ved information, screeninger og tidlig indsats

vist til udelukkende at foretage undersøgelser i

arbejder vi på at forebygge mistrivsel og fejlud-

egne lokaler og med et øget tidsforbrug.

vikling af børn og unge.

Som erstatning blev elever i 1. og 2. klasse,

Vort arbejdsgrundlag er sundhedsplejen i Dan-

som ikke havde været del af indskolingsunder-

mark, Landesverordnung über schulärztliche

søgelserne, i sensommeren 2021 tilbudt en

Aufgaben Schleswig-Holstein, Gesundheits-

høre- og synsscreening og samtale ved skole-

dienstgesetz og Infektionsschutzgesetz.

sygeplejersken. Et tilbud, som vi skræddersyede til eleverne efter pandemien og som er blevet taget godt imod.

Vores tilbud

De større børn og unge får traditionelt flere til-

Lægeundersøgelser og rådgivning, scree-

bud, både om sundhedssamtaler, lægeunder-

ning og samtaler ved skolesygeplejersker

søgelser og tværfaglige tiltag som narkotika-

og tandpleje

prævention eller stresshåndteringskurser. Fra

Lægeundersøgelser af spædbørn, småbørn og

forskning under pandemien vides, at netop

unge og rådgivning i forbindelse hermed. Her-

disse større børn og unge ikke kun har været

ved kan mistrivsel og fejludvikling forebygges

udfordret på trivsel under nedlukningerne men

eller behandles på et tidligt tidspunkt.

også har haft svært ved at finde tilbage til et so-

varetager

cialt ungdomsliv efterfølgende. Dette har spej-

derefter

let sig i vore samtaler med de unge og deres

tværfagligt udfærdigelse af erklæringer og

lærere. Ved sundhedssamtaler tilbyder skole-

iværksættelse af hjælpeforanstaltninger.

sygeplejerskerne en individuel samtale til hver

Ansatte og børn i daginstitutioner rådgives efter

enkelt elev. Eleven bestemmer selv, hvad der

behov vedrørende sundhed, sygdom, hygiejne

skal tales om. Netop denne samtale kan være

og vaccinationer.

indgangsporten for skolesygeplejersken til at
kunne hjælpe og støtte eleven. Som del af det

Elever tilbydes sundhedssamtaler og sund-

større pres på de unge valgte gymnasierne

hedspædagogiske gruppeaktiviteter.

også i 2021 at have en skolesygeplejerske eller

Pandemiens delvise nedlukning af daginstituti-

læge til stede under afvikling af studentereksa-

oner og skoler i 2021 har betydet en ændring af

men.

de typiske udfordringer vi møder. Hos de min-
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ÅRSRAPPORT 2021
Kurser

Mødregruppe og hjemmebesøg til småbørnsfamilierne

Hygiejnebelæringer gives til lærere, pædagoger, praktikanter og andre personer i institutio-

Skolesundhedstjenesten har traditionelt haft et

ner, der i deres daglige arbejde håndterer mad-

tilbud om mødregrupper en gang om ugen i

varer til børn og voksne. Førstehjælpskurser til-

Sundhedscenteret som en slags åbent hus ar-

bydes efter gældende EU norm. Vores kurser

rangement hvor alle familier med børn mellem

blev gennemført i vanligt omfang i 2021 og ret-

0 – 1 år var velkomne. Ligeledes har der været

færdiggør merarbejdet med flere sæt af kon-

tilbud om hjemmebesøg efter anmodning.

cepter for hygiejne og regler under kurserne,

Grundet pandemien måtte også dette ændres.

grundet de dynamiske coronaregler.

Småbørnsfamilierne havde fortsat mulighed for

Rekreationsophold og rådgivning

at komme individuelt her i huset til konsultation
ved skolesygeplejerske efter behov. Skolesyge-

Under lukkeperioderne på Kystsanatoriet i Hjer-

plejersken vejer og måler børnene og giver

ting fulgte familiekonsulenterne fra team R.O.

gode råd om ernæring og pleje. Hvis der opstår

fortsat familierne, som havde påtænkt et ophold

tvivl om et barns sundhed eller udvikling, kan

på Kystsanatoriet. Glæden var stor da vi i som-

det blive undersøgt af en af Sundhedstjene-

mer 2021 kunne genåbne.

stens læger.

Koncepter for gruppestørrelser, testordninger

Da al mødeaktivitet i 2021 i Sundhedstjene-

for coronavirus og overvejelser omkring at rejse

stens afdelinger enten foregik virtuelt eller i vo-

hen over grænsen med børn krævede sit. Sam-

res fælles mødelokaler, var det ikke muligt at

men med Rejsekontoret fra Dansk Skolefor-

finde plads til at genetablere mødregruppen i

ening og SdU blev disse udviklet og gennemført

dens gamle form i Skovgade.

som en fælles indsats.

I samarbejde med Dansk Centralbibliotek udviklede vi først virtuelle foredrag omhandlende
temaer, som det stærke barn og det talende
barn – hvor der har været en pæn tilslutning. Da
foråret kom og dermed lempelse på restriktionerne startede vi en form for mødregruppe/mulighed for småbørnsfamilier til at mødes – med
overskriften BABYTORSDAG på børnebiblioteket. Her var der en gang om måneden deltagelse af skolesundhedstjenesten med emner
som: Førstehjælp til de små, sikkerhed i hjemmet, mælketænder og små fødder - og fodtøj til
de små.
Klædt på til
coronapodning på Christianslyst
Hanne Noack, Mira Bang og Bente Loose
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Alle tilbud er der blevet taget godt imod, så godt

Mindeord Roswitha Cronjäger

at vi i slutningen af året aftalte at der fra 2022

I januar 2021 døde læge Dr. Roswitha Cron-

skal være mødregruppe i rammen af BABYTORSDAG på Biblioteket én gang om ugen

jäger pludseligt og uventet.

med deltagelse af en sygeplejerske til individuel

Roswitha var i 4 år del af vores tværfaglige

råd og vejledning for mødre og fædre parallelt

team ved skolesundhedstjenesten.

til vores hjemmebesøg.

Hendes brede faglighed og store engagement i
arbejdet har betydet meget for vores lille afde-

Et spændende år fagligt, tak til hele afdelingen

ling og for alle de familier som hun havde kon-

for både innovation og vedholdenhed. Vores

takt til. Som speciallæge i pædiatri og gennem

styrke er uændret tværfagligheden i det gode

sin mangeårig erfaring i arbejdet med børn bi-

samarbejde mellem socialrådgivning, tand-

drog Roswitha væsentligt til en faglig høj stan-

pleje, læger, sygeplejersker og pædagoger.

dard ved afdelingens rækkeundersøgelser, udviklingsdiagnostik af mindre børn og informationer omkring kroniske sygdomme hos børn.
Roswitha talte børnenes sprog. Når Roswitha
var sammen med et barn stod tiden stille - i undersøgelsesøjeblikket var tidsfaktoren ikke prioritet – ting tager tid og nogle ting kan man ikke
skynde sig med. Børnene var hendes hjertesag.
Roswitha blev uddannet som læge i Tyskland,
og videreuddannet til speciallæge i pædiatri i

Når skolesundhedstjenesten holder møde

Danmark. Som speciallæge havde hun arbej-

på afstand fylder de hele mødelokalet…

det i både Tyskland og i Danmark, hvor hun i
mange år har været på børneafdelingen i Sønderborg og senere Aabenraa. Ikke mindst grundet sit indgående kendskab til både det danske
god ressource i afdelingen for vores sydslesvigske familier og også for dem som er nye i grænseegnen.
Vi mindes Roswitha som en dejlig ven og kollega og savner hende.

Æret være hendes minde.
Og endnu et år hvor medarbejderne skulle testes
flere gange ugentligt. Her tester Kathrin Altenburg
Hanne Bjerringgard.
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Kystsanatoriet i Hjerting

Da der ikke var børn på Kystsanatoriet var det
oplagt at få skiftet gulvbelægningen i spise-

v/Dorte Lismoes, Forstander

stuen og på gangene. Her hjalp vi til med at få
fjernet det gamle gulv. Vi er godt tilfredse med

Starten på 2021 var igen på mange områder et

resultatet.

udfordrende år på Kystsanatoriet i Hjerting. Covid-19 og de deraf mange restriktioner havde
atter indflydelse på vores arbejdssituation, da
det ikke var forsvarligt at sende børn og unge
på rekreationsophold i Danmark. Dette nødvendige tiltag gjorde, at vi igen måtte skuffe mange
der havde set frem til nogle uger i Hjerting.
De første måneder af året
For mit eget vedkommende bestod den første
måned med daglige opfølgningsmøder i ledergruppen. Det har været rart, at vi her har kunnet
støtte hinanden og sammen følge op på de
mange udfordringer, som pandemien havde for

Ny gulvbelægning i spisesalen

hele Sundhedstjenesten.
Vi fik i ledergruppen implementeret fælles sam-

Ændring af de planlagte ophold

taleark til MUS (Medarbejderudviklingssamtaler) og som noget nyt GRUS (Gruppeudvik-

Vi skulle helt hen til d. 3. juni, inden første hold

lingssamtaler). Planen er at vi hvert andet år af-

kunne ankomme. Det var en stor dag. Derefter

holder MUS og året efter GRUS.

gik det heldigvis fremad. Vi vidste, at behovet
var stort, og ved at ændre lidt i køreplanen gav

Vores tidligere arbejdsgrupper med kollegerne i

det os mulighed for at give flere børn og unge

skolesundhedstjenesten blev genoptaget, hvor

et ophold, men med kortere varighed op til og i

de forskellige emner blev fremlagt på fælles

sommerferien.

ugentlige temamøder.

Efter sommerferien kunne vi så atter gennem-

Vores stillingsbeskrivelser blev revideret og

føre de planlagte ophold, og kunne frem til jule-

ajourført, så de svarede til forventningerne in-

ferien fastholde køreplanen uden afbrydelser.

den for de forskellige fagområder.

Inden årets afslutning lykkedes vi med at have

Kontakttelefonen, vores tilbud til børn og unge i

haft 91 børn og unge fordelt på i alt 7 ophold.

Sydslesvig, blev atter en realitet og pædagogerne sad igen klar ved telefonerne mandag og

Under hele forløbet har vi løbende fulgt de gæl-

torsdag fra 16.00 – 20.00, hvilket mange benyt-

dende retningslinjer både i Danmark og i Tysk-

tede sig af. Her har vi kunnet høre på de mange

land. Jette blev skolet af skolesundhedstjene-

udfordringer restriktionerne forårsagede i de

sten til at forestå podningen af både børn og

unges hverdag - særligt ang. hjemmeundervis-

ansatte for Covid-19

ning (homeschooling) - og savnet til kammeraterne.
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Tak!

Samtidig havde vi fokus på ikke at tage steder
hen, hvor der var mange mennesker samlet.

Til slut vil jeg takke medarbejderne i Hjerting for

Turene til Svømmestadion DK, Legoland, Fi-

deres omstillingsparathed. Det har været 2 tur-

skerimuseum m.m. blev udskiftet med gå- og

bulente år og jeg ved det indimellem har været

cykelture i og omkring Hjerting. Vi havde fokus

svært. Det har ikke været nemt at gå med uvis-

på udeaktiviteter på stranden, boldbanen, bål-

heden om, hvornår der atter kom liv og glade

pladsen samt legepladsen.

dage i huset igen. Men I har stået sammen og
bevaret troen på, at vi kom om på den anden
side og alt nok skulle blive godt igen.

Børnene leger på hoppepuden

Åbent Hus
Den 10. august blev vores tilbagevendende

En tur på stranden

Åbent Hus for skolerne og B&U i Sydslesvig afholdt og blev atter en god dag med mange besøgende. Denne gang var også børnene inviteret sammen med deres lærere eller pædagoger, så også de kunne få et indblik i og kend-

Beretninger

skab til, hvad der foregår i Hjerting.

40 års jubilæum
D. 1. april fik vi sagt farvel til vores mangeårige
kollega husassistent, Marianne Hansen. Det
blev fejret ved en lille sammenkomst på selve
dagen. Senere på året modtog hun den Kongelige Belønningsmedalje som en hæderspris for
lang og tro tjeneste på Kystsanatoriet. Stort til-

Farvel og tak Marianne

lykke til Marianne.
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Sekretariat, Service, Ejendomme

I perioden med hjemmearbejde er nye digitale
arbejdsprocesser afprøvet og forventes delvist

v/Lene Christensen, Sekretariatsleder

at kunne indføres permanent som en del af vo-

Endnu et år med restriktioner men med samme

res fokus på generelt at optimere den admini-

mængde arbejdsopgaver som altid - plus de

strative arbejdsgang.

ekstra opgaver som de mange forskellige og

I årets første måneder med restriktioner skete

ofte ændrede regler medførte.

revidering af årsregnskabet og den nødvendige

Skiftevis hjemme- og kontorarbejde i to teams

dokumentudveksling med revisor digitalt. Den

blev opretholdt fra januar til juni og genoptaget

trend fortsætter vi og planlægger mest muligt

i december måned for at kunne være sikker på

via digital dokumentudveksling.

at opretholde de vigtige administrative funktioner ved evt. coronaudbrud, hvilket også er lyk-

En fortsat nødvendig digital udvikling blev lige-

kedes.

ledes meget klart, da det oprindelige beboerkaldesystem på plejehjemmet skulle fornyes. For

På trods af de særlige omstændigheder i sekre-

at kunne installere det nye højteknologiske sy-

tariatet under pandemien mente vi, at det igen

stem måtte der lægges nye kabler til IT-netvær-

var på tide at tilbyde en uddannelsesplads på

ket. Udover at det nye netværk giver sikker og

kontoret – og i august måned startede Merle

tryg kommunikation med beboerne, giver det

Croonen som kontorelev i sekretariatet. Vel-

samtidig også en bedre elektronisk kommuni-

kommen til Merle, som allerede har været en

kationsmulighed i hele hjemmet, samt mulighed

god assistance bl.a. på plejehjemmet her i pan-

for f.eks. mobil dokumentationssystem.

demitiden.

Coronarestriktioner og primært den generelle
materialemangel forsinkede hele projektet –
men i december måned var det nye netværk
etableret og tilkaldesystemet taget i brug. Omkostningerne til opdatering af beboerkaldet var
budgetteret, men ekstraomkostningen til det
udvidede netværk blev med 85% dækket ind
via støttemiddelspuljen for digitalisering fra ministeriet i Slesvig-Holsten.
Merle Croonen, ny elev i sekretariatet

Gaver og Støtte
I forbindelse med de ekstra udfordringer under

Sekretariatet arrangerede i september måned

Corona vil vi gerne takke de trofaste støtte-

Sundhedstjenestens

Det

ydere som traditionen tro bevilliger støtte til

skulle have været 75 + 1 år jubilæumsfest –

Dansk Sundhedstjeneste. Herunder vil vi

men pga. omstændighederne blev det en intern

nævne Rislum fonden, hvor støtten i 2021 blev

fejring, da vi ansatte også havde behov for at

bevilliget til særlige tiltag til gavn for beboere og

ses igen og fejre med hinanden. En festlig dag.

medarbejdere på plejehjemmet i denne periode

fødselsdagsfest.

med mange afsavn.
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Ligeledes en tak til Skoleforeningen, der som

Clementshus, Bredsted

led i deres generelle opdatering af IT til sko-

v/ Henry Bohm, Clementshusudvalget

lerne, ligeledes gav tilsagn om at forny vores

Også 2021 har været præget af Corona. Såle-

teknologiske indlæringsmidler for børnene på

des kunne vi heller ikke i 2021 fejre bygningens

Kystsanatoriet.

300 års jubilæum, som egentlig var planlagt til

Vi er meget taknemlige for alle gaver - store

2020, ligesom mange andre festligheder i for-

som små – der giver os mulighed for at yde lidt

længelse af Sønderjyllands genforening. Nu

ekstra i vores bestræbelser på at opfylde for-

prøver vi igen den 03.06.2022.

målsparagraffen til gavn for alle vores brugere.

I 2021 havde vi også besøg af håndværkerne,
der udbedrede fugerne på bygningens facade.
Desværre kæmpes der fortsat med fugtigheds-

Ejendomme og ældreboliger

problemer på trods af en renovering i 2015.

I 2021 blev to lokaler i Skovgade renoveret med

Aktive kvinder Bredsted har nedlagt sig selv un-

ny gulvbelægning. De øvrige lokaler planlægges til de kommende år.

der Corona. De havde til huse i 1.etage af Cle-

Som del af den løbende vedligeholdelse i Skov-

lejlighed blev indrettet et møde- og arbejdslo-

mentshus, hvor der i sygeplejerskernes gamle

gade males lokalerne lidt efter lidt.

kale

med

dertilhørende

depot-muligheder.

FDF-Bredsted har vist interesse for depotmuligheder til deres grej. Fælleslokalet bliver stadigvæk brugt af bl.a. vores nye præst Sanne Dahlin til konfirmandforberedelse, af SSW og BIF
(ungdomsforeningen) til fraktions- og bestyrelsesmøder.
Den 04.11.21 havde vi udvalgsmøde, hvor Lis
Andersen, som siden juni 2010 havde været
formand for Clementshusudvalget, valgte ikke

Andy Dreyer-Winter maler fodplejelokalet

at fortsætte, fordi hun flytter til Danmark. Udvalget skylder Lis stor tak for det store arbejde og

Af større vedligeholdelsesarbejder i ældreboli-

overblik på udvalgsmøderne og fulgte bl.a. re-

get i Plaetner’s Stift.

noveringen af Clementshus i 2015 med stor interesse og med sans for detaljerne. På mødet

Nyt varmeanlæg for både plejehjemmet og bo-

blev jeg, Henry Bohm, valgt til ny formand. Ud-

ligerne Nerongsallee 27A er under planlægning.

valget består således af Reimer Stollberg, Chri-

Beboermøder i 2021 måtte ligeledes aflyses, og

Jutta Iwersen og Regina Petersen.

stiane Bodenhagen, Ose Boysen-Repenning,

vi glæder os til igen at kunne mødes her i 2022.

I denne årsberetning skal der også lyde en tak

I 2021 blev følgende medlemmer fra forret-

til Sundhedstjenesten, til forretningsføreren

ningsudvalget udpeget til at sidde i boligudval-

Tom Petersen for et godt og afslappet samar-

gene – Susanne Bahnsen, Steensens Stiftel-

bejde og koordinator af Sundhedstjenestens

sen, og Karen Scheew, Clementshus.

ejendomsforvaltning Petra Bade.
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engagement i udvalget. Hun havde det store

gerne kan nævnes udskiftning af varmeanlæg-
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Støttemuligheder
fra Dansk Sundhedstjeneste

Sundhedstjenesten forvalter nedenstående legater. For at ansøge om støtte, kan ansøgere
kontakte Sundhedstjenestens socialrådgivere,
som så vejleder ang. mulighederne og ansøgning. Ansøgninger behandles løbende af forretningsføreren.

Dansk Sundhedstjenestes Helselegat
Støtte fra Helse-Legatet ydes til borgere i den
danske folkedels medlemmer i Sydslesvig, som
er ramt af tidens sygdomme. Det kan f.eks.
være til rekreationsophold, hjælp til nødvendige
behandlinger eller til hjælperekvisitter, der ikke
betales af sygekassen.

Legat til uddannelse for unge under 23 år
Formål for udbetaling af dette legat lyder:
Med dette legat skal unge og unge voksne op
til 23 års alderen - ved behov - kunne støttes
økonomisk i forbindelse med deres uddannelse.

Akuthjælp til familier i nød
Det er meningen, at familier, der bliver rådgivet
af Sundhedstjenestes socialrådgivere, hurtigt
og ukompliceret kan hjælpes i nødstilfælde.

Legat for trængende Flensborgere
Formålsparagraf lyder:
”Legatets formål er, at yde hjælp til danske sydslesvigere, bosat i Flensborg, som uden egen
skyld er kommet i nød”.
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ÅRSREGNS

Sekretariat og service arrangerede årets sensommerfest.
Her ses Dorthe Dodak, Lene Christensen, Pia Svensson,
Anika Meyer, Petra Bade, Martina Jürgensen og Daniela Unverzagt
Fodplejer Susanne Braun
klædt på i det nye tjenestetøj

Fra skolesundhedstjenesten ser vi her:
Kathrin Altenburg, Irmgard Griemert, Sabine Brix-Steensen,
Klaus Thams, Sonja Wulff og Karen Fink
Tillykke Joanna Schmidt
Sundhedstjenestens første sygeplejeelev

Regnskab

uddannet i hjemmeplejen efter bestået
eksamen.

Det er ikke til at se det – hvis man ikke lige ved det….
Fra Hjerting Nicolai K. Nissen, Dorte Lismoes og
Birgitte G. Lambertsen

Carin Hanten og Kerstin Brix
fra hjemmeplejen
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v/Tom Petersen, Forretningsfører
Generelt om regnskabsopstillingen
Nærværende regnskabsberetning for regnskabsåret 2021 er udarbejdet af forvaltningen

Kvartalsregnskaberne har på ordinære forretningsudvalgsmøder været forelagt forretningsudvalget til gennemgang og godkendelse.
Det bemærkes, at budget for regnskabsåret
2021 blev endelig vedtaget på Sundhedstjenestens ordinære generalforsamling i juni 2020.

som supplement til brug for Sundhedsrådets

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregn-

behandling af regnskabsudkastet på Sund-

skabet har de gængse afskrivningsprincipper -

hedstjenestens ordinære generalforsamling i

svarende til de beløbsgrænser, som er god-

2022.

kendt af de tyske skattemyndigheder - været

Beretningen er sammen med regnskabsudka-

anvendt i lighed med tidligere år tilbage til 2016.

stet godkendt af forretningsudvalget på ordi-

Sundhedstjenestens EBIDTA (resultat før ren-

nært møde i april 2022.

ter, skat samt afskrivninger) for regnskabsåret

Som i tidligere regnskabsår i årene 2016 til
2020 er årsregnskabet fortsat – for at styrke
transparens og sammenlignelighed – opført i en
samlet opstilling og rapportering for hele orga-

2021 udgør således EUR 65.167 svarende til et
endelig negativt resultat på EUR 140.732, hvilket under de givne forudsætninger må anses
som værende tilfredsstillende.

nisationen omfattende samtlige forretningsom-

I forbindelse med den økonomiske udvikling i

råder.

løbet af regnskabsåret skal opmærksomheden

Samtlige indtægter og udgifter i resultatopgørelsen og i balancen er opført i samleposter,
som er forsynet med individuelle noter.

særligt henledes på, at den i regnskabsåret
grasserende coronapandemi specielt i regnskabsårets første del har medført, at forudsætningerne for vedtagelsen af budgettet for regn-

Sundhedstjenestens valgte revisor – H.P.O

skabsåret ikke har kunnet holde. Dette forhold

Wirtschaftspartner – har som i 2020 navnligt fo-

har i helt særlig grad gjort sig gældende på ple-

kuseret på moms- og skattemæssige forudsæt-

jehjemmet, hvor forløbet, som det også fremgår

ninger for skattemyndighedernes fortsatte god-

af formandens beretning i nærværende årsrap-

kendelse af Sundhedstjenestens indplacering

port, har medført, at de indeholdte forudsætnin-

som værende en almennyttig organisation med

ger ikke har kunnet holde stik.

skattefritagelse for den omsætning, som er omfattet af regelsættet herfor.

Dette forhold har navnlig gjort sig gældende på
indtægtssiden, se nedenfor samt i et vist om-

Forvaltningen har i overensstemmelse med den

fang også på udgiftssiden – særligt på løn- og

praksis, som har været gældende siden 2015,

materialeindkøbssiden.

udarbejdet kvartalsrapporter med tilhørende
regnskabsberetninger på afdelingsniveau i
årets første tre kvartaler. Der har endvidere i
forbindelse med aflæggelse af kvartalsregnskaber været udarbejdet en forecast for hele regnskabsåret med henblik på at styrke budgetopfølgningen.

Helt overordnet set bør det også her indledningsvis anføres, at den generelle økonomiske
udvikling i regnskabsåret bl.a. har medført en
høj og ikke forventet inflation, idet inflationsraten beregnet efter det tyske nettopris-indeks
har ligget helt oppe på 5,6 procentpoint i december måned 2021.
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Særlige forhold på
indtægtssiden

Disse forhold har naturligt medført, at der har

Sundhedstjenestens indtægter kan overordnet

som har tæret på organisationens ressourcer i

set opdeles i to hovedkilder, nemlig for det før-

helt usædvanlig grad.

måttet navigeres med en omstillingsparathed,

ste i tilskud fra den danske stats Sundhedsministerium. Dette tilskud har for regnskabsåret
udgjort 46,7 procent af den samlede udgiftssum.

Tilskuddet

fra

Danmark

på

DKK

30.200.000 svarede i regnskabsåret 2021 beløbsmæssigt til tilskuddet for året 2020 og der
var således ikke tale om en forhøjelse af dette.
Tilskuddet blev som altid modtaget med stor
glæde og Sundhedstjenesten er fortsat yderst
taknemmelig for denne store støtte til arbejdet
for mindretallets borgere – tilskud uden hvilket

De ordinære driftsindtægter har ligget ca. 8,9
procent under det budgetterede. Plejekasserne
– delvist likviditetsmæssigt understøttet af forbundsstaten – har ydet et vist tilskud til erstatning for såvel omsætningstab som for øgede
driftsudgifter til navnlig de stærkt øgede udgifter
til værnemidler i den daglige drift. Tilskuddene
har ikke omfattet etablering af et egentligt pandemilager, som er blevet gennemført i løbet
året for Sundhedstjenestens egne midler.

Sundhedstjenestens arbejde ikke ville være

De samlede indtægter har således ligget ca. 1,6

muligt i sin nuværende form.

procent over det budgetterede – men udgiftsni-

Sundhedstjenestens

øvrige

finansierings-

veauet desværre noget højere.

grundlag udgjordes af såkaldt lokal finansiering

Coronabetingede budgetafvigelser har på ind-

omfattende betalinger for tjenesteydelser ydet

tægtssiden navnligt ramt hjemmeplejen og ple-

fra tyske sociale forsikringer af forskellig art,

jehjemmet.

navnligt fra sygekasser og private sygeforsikringer, den såkaldte plejeforsikring samt borgernes egenbetalinger for visse ydelser såsom ophold på plejehjemmet. Endelig modtager Sundhedstjenesten forskellige mindre offentlige tilskud til sit arbejde.

Plejehjemmet har i regnskabsåret - grundet de
ganske særlige af coronakrisen betingede forhold - haft ordinære driftsindtægter på ca. 8,7
procent under det budgetterede. De samlede
bruttoindtægter – inklusive ovennævnte erstatningsbeløb fra plejekasserne – har dog ligget

Det forløbne år har som anført ovenfor været

ca. 2,9 procent over det budgetterede. Dette

under kraftig påvirkning af coronakrisen og vi

har langt fra svaret til udviklingen på udgiftssi-

har såvel driftsmæssigt som indtægtsmæssigt

den.

måttet konstatere, at budgetforudsætninger og
øvrig planlægning af årets aktiviteter ikke har
kunnet opfylde de forudsætninger, som indgik i
forventningerne.

Indtægtssiden i hjemmeplejen har – inkl. erstatning for manglende omsætning og øgede driftsudgifter – ligget nogenlunde på niveau med det
budgetterede.

Planlagte aktiviteter af både regelmæssig og
særlig art måtte løbende – og oftest med meget
kort varsel – ændres, udsættes eller helt aflyses.
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Særlige forhold på
udgiftssiden
Summen af realiserede udgifter før renter og afskrivninger for regnskabsåret i hele organisationen har ligget ca. 3,5 procent over det budgetterede.
De samlede personaleudgifter for året har ligget
ca. 1 procent over det budgetterede, hvortil det
dog skal anføres, at der er tale om forholdsvis
store individuelle afvigelser i de forskellige forretningsområder.
Den bevidst formindskede aktivitet i hjemmeplejen, hvor omfanget af de såkaldte Betreuungsleistungen blev reduceret for at formindske den gensidige smitteeksponering, har
bl.a. betydet, at udgifterne til kørsel har ligget
under budget. Udgifterne til lønninger har ligget
en anelse over budget, medens særligt udgifter
til plejematerialer og øvrig drift har ligget en del
over budget.
Plejehjemmet har på udgiftssiden f.s.v. angår
lønomkostninger haft et merforbrug på 10,4
procent, ligesom der har været betydelige merudgifter til plejemateriale og arbejdsredskaber
samt til andre coronarelaterede særudgifter.
Endelig har et nyt ikke budgetteret hygiejnekoncept for arbejdstøj i såvel hjemmeplejen som på
plejehjemmet medført et større forbrug.

Regnskab

Det skal endelig nævnes, at udgifterne til personaleomkostninger på Kystsanatoriet har ligget ca. 17,3 procent lavere end budgetteret
grundet coronarelateret lavere aktivitet i afdelingen.
Konkluderende skal det anføres, at de stærkt
ændrede coronarelaterede budgetafvigelser
vanskeligt kunnet forudses. For god ordens
skyld bør det også afslutningsvis oplyses, at
årets resultat udviser en afvigelse på 1,68 procent beregnet i forhold til det oprindeligt budgetterede udgiftsniveau.
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Resultatopgørelse
1. JANUAR 2021 - 31. DECEMBER 2021

2021
€

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

2020
€

3.398.303,35
298.727,24
207.096,35
215,93
4.060.453,25
541.117,78
8.505.913,90

3.730.000
240.080
191.700
0
4.042.100
164.950
8.368.830

3.507.690
237.550
204.053
31.019
4.051.313
349.070
8.380.696

-6.510.473,77
-540.165,63
-198.246,62
-200.397,29
-155.187,79
-193.784,83
-148.457,37
-473.699,78
-15.783,33
-4.550,00
-8.440.746,41

-6.447.361
-567.200
-84.270
-195.360
-133.618
-191.631
-183.390
-335.318
-15.333
-5.800
-8.159.281

-6.146.251
-525.496
-82.595
-192.850
-127.713
-172.498
-131.924
-563.702
-15.333
-3.000
-7.961.361

65.167,49

209.549

419.335

-111.034,84

-116.896

-110.229

Resultat før afskrivninger

-45.867,35

92.653

309.106

Afskrivninger

-94.865,13

-92.500

-118.842

Udgifter i alt

-8.646.646,38

-8.368.677

-8.190.431

-140.732,48

153

190.264

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

12

Budget 2021
€

Over- / underskud
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Balance
PR. 31.12.2021

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

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

AKTIVER

31.12.2021

€

PASSIVER
€

31.12.2020
AKTIVER
PASSIVER
€

766.323,47
10.286.563,01
387.231,60
1,00
299.538,27

766.323
10.543.986
191.000
1
326.562

124.140,00
103.235,32

47.490
102.637

€

OMSÆTNINGSAKTIVER
I.

Beholdninger
Beholdning medicinsk materiale
(Pandemilager)

II.
20

47.228,40

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

185.725,22
52.391,92
9.661,59

152.103
149.622
9.732

Indestående i bank og kassebeholdning

317.579,16

564.278

21

III.

22

EGENKAPITAL

7.809.795,53

8.207.951

588.284,21

611.389

3.892.044,39
69.535,00

3.685.811
69.535

118.222,94
12.853,51
83.318,26
5.565,12

148.755
16.559
110.306
3.430

HENSÆTTELSER
23

Andre hensatte forpligtelser

24
25

Kreditinstitutter i øvrigt
Gæld Byggestøttefonden
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

26
27

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Anden gæld
Skyldig moms
12.579.618,96

12.579.618,96

24

12.853.735

12.853.735
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Regnskabspraksis

i resultatopgørelsen for det regnskabsår, som

Anvendte
regnskabsprincipper

I det omfang der modtages gaver, der skal an-

Årsregnskabet for Dansk Sundhedstjeneste for

sultatopgørelsen som indtægt, når formålet bli-

Sydslesvig e.V. for 2021 er aflagt efter ved-

ver gennemført og udgiftsført.

tægtsbestemmelserne og ”Verordnung über die
Rechnungs- und Buchführungspflichten der
Pflegeeinrichtungen (Pflege-Buchführungsver-

de vedrører.

vendes til bestemte formål, indregnes disse i re-

Omkostninger
Omkostninger indeholder omkostninger til drift

ordnung-PBV)” samt som beskrevet nedenfor.

af Dansk Alderdomshjem, hjemmeplejen, fod-

Formålet med årsregnskabet er at give et retvi-

riet i Hjerting samt omkostninger til administra-

sende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden.
Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

plejen, skolesundhedstjenesten og Kystsanatotion og ejendomsdrift. Der ydes et tilskud til
Bennetgaard.
Omkostninger henføres til det regnskabsår, de
vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet.

Generelt om

Personaleomkostninger indeholder løn inklu-

indregning og måling

sive pensioner samt andre omkostninger til so-

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt

cial sikring mv.

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.

Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets regnskabsmæssige afskrivninger af materielle anlægsaktiver
undtagen afskrivninger på bygninger.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og
-omkostninger, kontogebyrer samt realiserede
kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og

Ved første indregning måles aktiver og forplig-

omkostninger indregnes i resultatopgørelsen

telser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver

med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt
regnskabspost nedenfor.

Om resultatopgørelsen
Omsætning

Skat
Foreningen er godkendt som eingetragener Verein (non-profit) og er ikke skattepligtig efter
tysk skattelovgivning.

Foreningens indtægter består hovedsageligt af
tilskud fra Sundhedsministeriet i Danmark samt
indtægter fra plejeforsikringen, sygekasserne,
brugere og socialforvaltningen samt offentlige
tilskud fra Tyskland. Indtægterne indtægtsføres
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Om balancen

Værdipapirer

Aktiver

Værdipapirer indregnes og måles til kostpris,

Ejendomme

ler lavere.

regning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de pr. statusdagen afholdte
anlægsomkostninger.
Der foretages med virkning af 1. januar 2011 li-

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der svarer til
nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

neære afskrivninger på bygninger på basis af

Periodeafgrænsningsposter

en levetid på 50 år. Afskrivninger modregnes di-

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under

rekte i egenkapitalen.

aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-

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

rende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver,
omfatter modtagne indtægter vedrørende det
efterfølgende regnskabsår.

særlige forpligtelser til tilskuddet, passiveres til-

Likvider

skuddet og afvikles i takt med at forpligtelsen

Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og

opfyldes.
Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens
ejendomme opgøres netto efter afholdelse af

målt til nominel værdi.
Passiver

de til salget hørende omkostninger og indreg-

Gældsforpligtelser

nes direkte på egenkapitalen.

Gæld er indregnet og målt til nominel værdi.

Inventar og driftsmidler
Inventar og driftsmidler indregnes i anskaffelsesåret til kostpris. Herefter måles med fradrag
af lineære afskrivninger over den vurderede
økonomiske levetid.
Anskaffelser med en kostpris på mindre end
800,00 € (ekskl. moms) anses for småanskaffelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret og straks-afskrives der-

Midler der forvaltes, indregnes under lang- eller
kortfristet gæld afhængig af forvaltningsperioden.
Lån ydet mod pant i foreningens ejendomme
optages under langfristet gæld. For lån, ydet af
den danske stat (Byggestøttefonden) er der ingen forældelsesfrister. Foreningen indtægtsfører først tilskuddet på det tidspunkt, hvor pantet
aflyses.

med.
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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Grunde og bygninger indregnes ved første ind-

uanset om dagsværdien måtte være højere el-
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Noter til resultatopgørelsen
Indtægter

31.12.2021
€

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

2

3

4

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

Andre tilskud
Tilskud til socialrådgiverfunktion
Tilskud fra kommuner
Global-tilskud
Tilskud til Skolesundhedstjenesten
Tilskud til Skoletandplejen
Investeringstilskud fra kommuner
Investeringstilskud IT
Tilskud ifm. med Corona-Pandemien

842.826
1.590.097
596.762
368.618
3.398.303

815.613
1.663.686
636.401
391.990
3.507.690

98.810
132
9.361
97.952
92.471
298.727

57.220
8.155
82.822
89.354
237.550

8.400

8.400

73.683
28.501
96.512
207.096

73.388
25.883
96.383
204.053

46.104
6.970
28.900
55.000

45.954
7.470
28.900
56.588
14.316

10.950
25.250
367.944
541.118
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31.12.2020
€

195.842
349.070
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31.12.2021
€

Uddannelsesbidrag

6

7

8

9

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
Hygiejnekonsulent

Administrationsudgifter
Kontormateriale,-ydelser
Bankgebyr
Hjertestartere
Medier, telefoni m.v.
Fagtidskrifter og bøger
IT
Rådgivning og revision
Personalerekruttering
Markedsføring og repræsentation
Medlemsbidrag
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31.12.2020
€

5.310.843,86
1.030.120,53
38.526,72
15.194,72
6.063,30
47.689,56
62.035,08

5.048.952
956.698
56.448
14.625
9.703
38.850
20.975

6.510.473,77

6.146.251

78.515,60
9.670,94
3.480,40
106.579,68
198.246,62

41.753
15.429
6.339
19.074
82.595

11.935,46
78.852,19
18.847,08
90.762,56
200.397,29

10.612
78.699
16.292
87.247
192.850

6.457,49
20.276,51
954,27
35.132,89
5.768,85
81.123,78
5.474,00
155.187,79

5.154
8.935
2.247
26.824
6.071
75.814
2.668
127.713

23.717,31
5.315,85
112,93
37.430,07
7.787,68
53.258,04
23.353,61
10.229,99
16.452,82
16.126,53
193.784,83

23.131
5.594
238
36.024
8.372
46.484
18.157
859
17.627
16.012
172.498
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Udgifter
Note
5 Personaleomkostninger
Lønninger
Social sikring
Pensioner
Efter- og videreuddannelse
Driftsråd
Div. personaleudgifter
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Udgifter
Note
10 Rejse- og transportudgifter
Rejser
Firmabiler
Kørselsgodtgørelse

31.12.2021
€

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 ifm.Corona-Pandemien

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

31.12.2020
€

980,80
122.096,95
25.379,62
148.457,37

2.055
102.825
27.044
131.924

24.810,43
19.312,32
44.839,49
15.346,74
5.630,28
105.931,94
80.165,00
27.771,75
40.681,88
5.880,00
103.329,95
473.699,78

19.612
31.067
41.083
15.803
5.559
88.506
128.220
33.532
35.184
165.136
563.702

260
23.691,38
34.126,13
7.910,00
676,00
891,00
19.602,22
7.968,40
94.865,13
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24.453
47.001
8.359
676
1.060
30.893
6.139
118.842
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Noter til balancen

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

31.12.2020
€

31.12.2021
€

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

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

1.362.827,00
77.515,01
5.340.978,00
27.540,00
616.592,00
879.298,00
824.453,00
1.157.360,00
10.286.563,01

1.397.719,00
79.502,01
5.477.985,00
28.245,00
632.402,00
900.556,00
845.592,00
1.181.985,00
10.543.986,01

387.231,60
387.231,60

191.000,44
191.000,44

1,00
1,00

1,00
1,00

46.285,00
137.257,39
58.960,00
52.214,00
3.268,00
1.553,88
299.538,27

61.309,00
144.251,24
54.489,00
60.124,00
3.944,00
2.444,88
326.562,12

Årets
tilgang
€

Årets
afgang
€

Årets
afskrivninger
€

34.892
1.987
137.007
705
15.810
21.258
21.139
24.625
257.422

8.668
27.132
12.439

1

39.572

1

23.691
34.126
7.968
7.910
676
891
75.263
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Note Anlægsaktiver
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Note II. Finansielle anlægsaktiver

31.12.2021
€

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

31.12.2020
€

25.500,00
6.740,00
350,00
7.400,00
7.500,00
76.650,00
124.140,00

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

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

5.313,61

5.313,56

Union-Bank 2003002341,
Uddannelseslegat

47.349,73

48.730,40

Union-Bank 2002002348,
Legat for trængende Flensborgere

23.078,90

20.842,79

Union-Bank 2004002345,
Helselegat

21.866,75

22.123,75

5.626,33
103.235,32

5.626,33
102.636,83

1.300,00

1.300,00

3.846,90
15.115,22
907,17
31.222,63
52.391,92

72.914,97
833,57
2.153,07
72.420,17
149.621,78

Union-Bank 448060,
Sparekassebog Dansk Aldersomshjem

47.490,00

Omsætningsaktiver
II. Tilgodehavender
20 Andre tilgodehavender
Depositum kontor Hattsted
Tilgodehavende Flensborg by
Tilgodehavender projektmidler
Mellemregning kasse/bank
Tilgodehavender sygekasser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender refundering pga. Corona
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31.12.2021
€

21 III. Indestående i bank og kassebeholdning
Kasse Sundhedscentret
Union Bank 11940
Sydbank 1109508 (41176,57 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 Kytsanatoriet Hjerting
Sydbank 1109805 (661878,11 kr)
Sydbank 1259181 (5980,57 kr)
Union Bank 11967 / Alderdomshjemsudvalget

Egenkapital
22 Egenkapital 1.1.
Afskrivninger bygninger
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

-

2.891,28
31.099,98
5.536,81
1.743,97
15.912,26
122.777,89
22.412,36
374,39
4.061,96
2.039,20
81,23
1.594,05
7.230,91
262,10
88.999,44
804,18
9.757,15
317.579,16

1.378,29
112.824,90
2.140,52
58.904,80
16.176,26
199.427,89
37.530,27
3.041,33
4.400,12
2.524,20
78,66
1.320,63
109.901,95
570,14
1.077,13
3.220,16
9.760,75
564.278,00

2021
€
8.207.951,01
257.423,00
140.732,48
7.809.795,53

2020
€
8.275.108,82
257.422,00
190.264,19
8.207.951,01

31.12.2021
€
Hensættelser
23 Andre hensatte forpligtelser
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 overenskomstforhandlinger
Hensættelse til istandsættelser
Hensættelse honorar revision
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31.12.2020
€

21.866,75
2.039,20
47.349,73
23.078,90
199.792,01
5.133,61
10.057,13
77.077,81
6.304,33
11.649,95
27.134,79
146.800,00

10.000,00
588.284,21

-

31.12.2020
€

21.967,42
1.824,20
48.730,40
23.258,90
190.189,86
5.313,56
10.057,13
76.269,82
5.508,33
8.439,82
27.134,79
73.200,00
10.794,54
48.000,00
50.700,00
10.000,00
611.388,77
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Note
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Note Langfristede gældsforpligtelser

31.12.2021
€

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
Lån Union Bank kto. 3002002344
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

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

31.12.2020
€

30.283,64
15.327,77
799.945,73
304.892,36
413.900,79

31.486,60
18.316,61
826.964,39
320.013,92

119.326,52

133.645,33

204.583,83
95.438,83
84.041,98

216.101,66
100.811,92
98.838,18

137.731,21
13.436,80
46.016,23
67.284,73

146.316,89
14.929,77
46.783,17
71.479,76

44.332,66
31.032,94
31.032,94

45.950,27
32.165,25
32.165,25

1.453.435,43
3.892.044,39

1.549.841,94
3.685.810,91

8.180,00
61.355,00
69.535,00

8.180,00
61.355,00
69.535,00

4.752,04

4.358,00
136,55
102.608,36
3.192,35
10,29
110.305,55

Kortfristede gældsforpligtelser
26 Anden gæld
Øvrige forpligtelser
Skyldig løn
Skyldig lønskat
Skyldig afgift til social sikring
Mellemregningskonto beboere

77.662,80
903,42
83.318,26

27 Skyldig moms
Moms-forskudsberegning nov. 2021
Moms-forskudsberegning dec. 2021
Årsopgørelse moms 2021

-
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1.226,92
4.407,29
69,09
5.565,12
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Revisionspåtegning
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Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget og forretningsføreren har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2021
til indstilling og godkendelse på generalforsamlingen 2022.
Årsrapporten for Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. er aflagt efter god regnskabsskik og
under hensyntagen til gældende lovgivning og "Pflegebuchführungsverordnung".
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
Det er vores opfattelse, at beretningerne giver en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens
aktiviteter og finansielle stilling samt beskriver væsentlige risici og usikkerheder, som kan påvirke
foreningen.
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig
indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Flensborg, den 4.4. 2022
……………………………………………
Tom Petersen, Forretningsfører
Forretningsudvalget:

……………………………………………
Randi Kuhnt (formand)

……………………………………………

……………………………………………

Tinne Virgils (1. næstformand)

Susanne Bahnsen (2. næstformand)

……………………………………………

……………………………………………

Karen Scheew (bisidder)

Annemarie Erichsen (bisidder)

……………………………………………

……………………………………………

Hasse Neldeberg Jørgensen (bisidder)

Maike Albertsen-Zwoch (bisidder)
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Medlemmer af Sundhedsrådet pr. 25. januar 2022
Randi

Kuhnt

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. Skoleforeningen

Marie

Werngreen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. Skoleforeningen

Mats

Rosenbaum

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. Skoleforeningen

Gunnlaugur

Karlsson

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. Skoleforeningen

Troels

Kaysen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. Skoleforeningen

Maureen

Hölzl

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. Skoleforeningen

Mona

Jochimsen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. Skoleforeningen

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.

Sabrina

Vagt

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Thomas

Weinschenk

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.

Gaby

Böttinger

Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg amt

Maike

Albertsen-Zwoch

Sydslesvigsk Forening e.V. Flensborg by

Wilma

Nissen

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

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V.
Waldstraße 45 • D-24939 Flensburg • Tlf 0461/570 580

Dansk Alderdomshjem
Nerongsallee 27 • D-24939 Flensburg • Tlf 0461/840 200 0
www.dksund.de • info@dksund.de

