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ÅRSBERETNING 2018
Beretning om årets arbejde

et tilbud om et pusterum fra hverdagen. Skoleforeningen har haft mulighed for at bruge stedet
til særligt trængende feriebørn i sommerferie-

v/ Randi Kuhnt,
Formand for forretningsudvalget

perioden, og Esbjerg kommune har brugt stedet

Så er tiden igen kommet for årets beretning.

periode. Alt dette er forandringer, der er sket

som aflastning for plejebørn i kommunen i en

Hver afdelingsansvarlig beretter om dagligda-

inden for de sidste ti år.

gen og vigtige begivenheder eller udviklingen i

Sundhedstjenestens ledelse og forretningsud-

det forgangne år. Forretningsudvalget bliver

valgets formand mødtes med Lungeforenin-

inddraget i de daglige forretningsgange, over-

gens bestyrelse og ledelse for at forhandle

vejelser om fremgangsmåder, nye ideer og til-

indholdet af samarbejdsaftalen herunder løn,

tag og selvfølgelig om budgetterne holder i for-

husleje og andre omkostninger samt for at af-

hold til regnskabet.

stikke rammer for det videre samarbejde. Dette

I år koncentrerer jeg mig om at berette om årets

samarbejde har varet i mere end 50 år med fi-

største forandring, som er sket her pr 1. januar

nansiel støtte fra Sundhedsministeriet.

2019.

Som sagt var det ofte en lidt besværlig vej, så

De fleste med interesse for Sundhedstjenesten

vi begyndte at tænke nye tanker i form af overtagelsen af driften. I starten var vi skeptiske

vil vide, at det drejer sig om overtagelsen af drif-

over for at omsætte disse tanker til noget kon-

ten og ejerskabet af Kystsanatoriet Hjerting.

kret, men lovede hinanden, at disse tanker

Det var her hurtigt skrevet, men bag om denne

skulle undersøges til bunds. Ville vi kunne

sætning ligger der en lang forberedelse. For

holde det inden for vores fastlagte budget-

godt og vel to år siden opstod der en tanke om,

ramme, ville det overhovedet være muligt at

at det måske ville gøre arbejdet omkring Hjer-

overtage en institution i Danmark, og mange

ting lettere, hvis vi selv overtog stedet fra Lun-

andre spørgsmål. Men det mest påtrængende

geforeningen, der i alle årene som ejer har stået
for driften af stedet.

spørgsmål var selvfølgelig, om Lungeforenin-

Kystsanatoriets ansatte har udover at samar-

driften og stedet. Efter nogle møder kunne vi gå

gen overhovedet var interesseret i at overdrage

bejde med Skolesundhedstjenesten refereret til

i gang med at foretage de indledende undersø-

Lungeforeningen, som stod for forvaltning og

gelser omkring en overtagelse, og da vi fik

markedsføring af Kystsanatoriet. Sammen med

grønt lys for, at det ville være juridisk muligt at

Skolesundhedstjenestens leder, forretningsfø-

overtage driften af døgninstitutionen samt ejen-

reren og forretningsudvalget har der været ud-

dommen, gik de handelsmæssige forhandlin-

tænkt mange tanker om muligheden for at få

ger i gang. Vi i forretningsudvalget havde klart

flere aktiviteter til Kystsanatoriet. Der har været

meldt ud, at den månedlige udgift til Hjerting

kontakt til Esbjerg kommune, regionen og an-

ikke måtte forøges. Det var et sejt træk med

dre parter, der kunne have interesse i at gøre

mange møder i København og Flensborg for at

brug af Kystsanatoriets tilbud. Meget er blevet

få alle aftaler retsmæssigt forhandlet.

prøvet, men kommunikationsvejene var lange

Langt inde i forløbet fik vi en stor forskrækkelse,

og mange parter involveret. Rekreationsophol-

idet vores forretningsfører Tom Petersen plud-

dene for sydslesvigske børn og unge blev af-

seligt blev alvorligt syg. Han var en af de vigtig-

kortet, dels fordi det for mange børn er for lang

ste tovholdere på projektet. På trods af sygdom

tid væk hjemmefra, dels for at kunne give flere
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og forbud mod at arbejde fik vi mails om tanker

trængende børn et godt pusterum og styrke

og muligheder for nye taktiske forhandlings-

dem i deres dagligdag.

veje, så da han atter meldte sig på banen efter
sit sygefravær, var vi godt klædt på til de sidste
forhandlinger. Stor var glæden, da vi satte
underskrifterne på de aftalte resultater.
Alt i alt må jeg personligt sige, at dette lange

Endnu mangler jeg at sige en stor tak til alle de
parter, der har været involveret i processen. Vores ledelse, forretningsudvalget og især Tom
Petersen har været uvurderlige på den lange
vej, vi er gået sammen.

forløb har været utroligt lærerigt og spændende. Det at afstikke klare rammer for, hvad vi
vil, hvor vi vil hen, og hvad vi forventer at kunne
opnå og så gå vejen, kan bruges omkring
mange processer. Det har selvfølgelig også kun
kunnet lade sig gøre, fordi begge parter, trods
hårde forhandlinger, var interesseret i at respektere det mangeårige samarbejde men især
at bibeholde brugen af stedet til gavn for børnene.
Tom orienter personalet i Hjerting om forløbet i

Glæden over overtagelsen af stedet kan også

processen med overtagelsen af driften på

kædes sammen med den lykkelige omstændig-

Kystsanatoriet - en virksomhedsoverdragelse

hed omkring den store donation vi fik fra A.P.

med uændrede vilkår for personalet på stedet

Møllerfonden i 2015. Projekt Rekreationsopendnu tættere samarbejde mellem Skolesund-

Vi i forretningsudvalget har selvfølgelig også

hedstjenesten og medarbejderne på Kystsana-

været omkring mange andre emner i løbet af

toriet i Hjerting. Det er for alle en stor glæde at

2018. Vores klienter er jo ikke bare børn og

kunne fortsætte dette givtige arbejde inden for

unge. Størsteparten er af ældre herkomst. På

samme organisation. Mange af de opnåede re-

ældreområdet sker der store forandringer i

sultater kan omsættes og uddybes.

disse år. Plejeforsikringen har siden 2017 ind-

Endnu en gang hjertelig velkommen til Sundhedstjenesten til de nye medarbejdere, som bliver den femte søjle i organisationen. Det tætte
samarbejde vi har med Skoleforeningen omkring opholdene er godt og stærkt. Også her
glæder vi os over det frugtbare samarbejde og
takker for jeres velvilje og tillid.

ført nye plejetrin, som giver nye muligheder for
vore ældre medborgere. Dette er der tidligere
blevet berettet om. De fleste har sikkert bemærket, at der i de sidste år er kommet flere og flere
dagcentre for ældre ikke bare i de større byer,
men også i de mindre byer og sågar i landsbyer.
Mange borgere er glade for tilbuddet om at
kunne benytte et dagcenter både til samvær

En stor tak til Lungeforeningen for det lange og

med andre, men også til en eventuel nødvendig

gode samarbejde igennem alle årene samt

pleje.

mulighed for overtagelsen af Kystsanatoriet.
Vi vil fortsat gøre vores bedste for at stedet vedbliver at være den perle, det er, og vores primære mål vil fortsat være arbejdet med at give

Vores overvejelser om at oprette et sådant sted
for vore ældre borgere i mindretallet er ikke lagt
på is, men ej heller blev Rom bygget på en dag.
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hold i Danmark (R.O.-projektet) har medført et

ÅRSBERETNING 2018
Jeg glæder mig til den dag, hvor vi kan komme

med Lungeforeningen. Jeg nævner denne sær-

med en konkret udmelding om igangsættelsen

lige situation, fordi det jo ikke er daglig kost for

af et sådant sted.

os at skulle forholde sig til. Det er dog ganske
klart, at vi også omkring mange af de andre em-

Der er blevet talt og skrevet meget om senior-

ner har så meget tillid til hinanden, at der er rum

boliger. Vi har i samarbejde med Union-Bank

til lange, kritiske diskussioner med muligheden

fremlagt konkrete planer om bygningen af

for at lade de forskellige holdninger stå og dog

seniorboliger i Harreslev. Banken er bygherre

bibeholde respekten for hinanden. Tak til jer

og investor, og vi deltager bl.a. som rådgiver for

alle.

udformningen af boligerne og som serviceudbyder. Det er ikke første gang projektet nævnes –

Samarbejdet med de andre foreninger i mindre-

men her i skrivende stund foreligger der nu en

tallet er også en vigtig del af vort arbejde. Dette

dato for første spadestik – nemlig den 26. marts

er øget i løbet af min tid i Sundhedstjenesten.

2019. Vi glæder os over, at der nu er gang i pro-

Det er ikke kun i samrådet, at man skal lære at

jektet.

finde nye veje for et tillidsfuld og frugtbart samarbejde. Mange medarbejdere i Sundhedstje-

Som jeg nævnte i starten, har vi arbejdet på

nesten har i deres daglige arbejde et godt sam-

mange fronter. Det er fortsat en stor glæde som

arbejde med både den ene og den anden for-

forretningsudvalg at få lov til at være en del af

eningen i mindretallet. Tak til jer alle.

Sundhedstjenesten. Vi bliver involveret, vi bliver udfordrede, vi får indsigt, og der bliver lyttet

En særlig tak vil jeg gerne sende generalkonsul

til os. Samarbejdet og tilliden i forretningsudval-

Kim Andersen for den aktive opbakning om-

get er af høj kvalitet. Det vil jeg gerne sige jer

kring vort arbejde.

alle tak for. Det har været et spændende år, vi

Til sidst men ikke mindst en stor tak til Sydsle-

sammen har været igennem. Det var guld værd

svigudvalget for den interesse og positive ind-

at mærke forretningsmedlemmernes positive

stilling til Sundhedstjenesten, vi altid møder fra

kritiske opbakning omkring forhandlingerne

jeres side.

Emnet på Sundhedsrådsmødet i nov. 2018 var en spændende præsentation af Sundhedstjenestens
aktiviteter og tilbud for børn og unge på Kystsanatoriet i Hjerting.
Hanne (sygeplejerske Team R.O), Helle (socialrådgiver), Karen (ledende læge) og Nikolai (pædagog
på Kystsanatoriet) fortæller her om de enkelte etaper før, under og efter et ophold
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Beretning fra afdelingerne

Gennemsnitlig opholdstid for beboerne er 1,5
år. I 2018 har vi optaget 125 nye personer og
62% bor på hjemmet under et år.

DANSK ALDERDOMSHJEM

Beboere i korttidspleje udgør 25% af alle og bor

v/Bodil Bjerregaard-Brocks,
Centerleder

på hjemmet gennemsnitlig 31 dage.

Plejehjemmet har fuld belægning på alle 74

På personalesiden er alle 63 stillinger besat.

stuer. Der er stor efterspørgsel for langtids- og

Mange af vore ansatte har vi selv uddannet. Det

korttidspleje. Årsagerne er demografien, lov-

er blevet vanskeligt at besætte ledige elev-

ændring inden for plejegraderne og i særdeles-

pladser. Ihærdigt arbejder vore to praktikant-

hed mere økonomisk støtte til korttidspleje.

mentorer på at få unge mennesker i praktik og

Aldersgennemsnittet er faldet fra 87 til 83 år.

91-95
76-80
61-65
3%

Det nye nationale regelsæt for plejestandard på

86-90
70-75
56-60

demensområdet, mere selvbestemmelse for
patienter og databeskyttelsesloven har medført
flere dokumentationsopgaver. Personalet er
indført i den nye viden og plejedokumentatio-

7%

nerne er blevet tilpasset.
To medarbejdere har videreuddannet sig i

12%

13%

smertelindrende-palliativ-pleje. Nu har hjemmet

23%

tre uddannede palliativspecialister, hvoraf den

30%

ene er fast nattevagt.
Ansatte får tilbudt in-house danskkursus ved en
ekstern underviser. Ved nye ansættelser priori-

Opholdsoversigten viser en nettotilgang for
korttidspleje. Personerne kommer for at rehabi-

teres personens faglige kvalifikationer og derefter sproglige kompetencer.

litere sig efter sygehusophold for derefter at

I henhold til resultatet af plejesatsforhandlin-

kunne flytte hjem igen. Dette betyder mere sy-

gerne - baseret på tyske love -, skal service

nergi med hjemmeplejen.

omkring beboernes ernæring ydes af pleje- og
terapiassistenter for at sikre fagligheden om-

ͺͲ
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kring kosten. Serviceforberedelser og oprydning foretages fortsat af professionelt rengøringsteam.
Overenskomstforhandlingerne resulterede i en
lønforhøjelse på 2,2% og for 2019 på 2%, plus
nye tillæg for specialuddannelser.
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7%

svarer til den tyske lovgivning.

1%

4%

verne er en investering i medarbejderstaben.
Personalet er uddannet i specialområder som

Aldersfordeling i
procent
96-100
81-85
66-70

interessere sig for en plejeuddannelse. Ele-

ÅRSBERETNING 2018
Plejehjemstilsynet Medizinischer Dienst kon-

For at styrke arbejdsmiljøet i rengøringsteamet

trollerer årligt plejen, hygiejnen og forplejnin-

har vi anskaffet en gulvrensemaskine, til rengø-

gen. I 2018 fik vi en karakter på 1,4, som vi er

ring af de store arealer.

meget glade for.

Da Nerongsallee er blevet mere trafikeret, har

Pårørende vil gerne vide mere og ønsker flere

kommunen på vores foranledning oprettet en

individuelle ydelser. I år har vi holdt møder

hastighedszone på 30 km/t på strækningen ved

omkring emnet demens. Adskillige pårørende

plejecentret. En ny havelåge beskytter også

støtter os i det praktiske arbejde omkring deres

beboerne for at gå ud på gaden.

familiemedlem. Gennem samarbejdet bliver

Støttekredsen har i 2018 fejret 25-års jubilæum

beboerne mere selvhjulpne og tilfredse. Jeg sy-

ved en festmiddag med alle frivillige hjælpere.

nes, at der er kommet en større forståelse fra

De mere end 25 medlemmer er særdeles aktive

omverdenen på behovet for forandring gene-

og står for over 45 årlige arrangementer som

relt.

bringer glæde og afveksling i

beboernes

Dansk Sundhedstjenestes personalefest blev

hverdag. Støttekredsen lægger et program

i år arrangeret af personalet på Dansk Alder-

kvartalsvis og ved møderne evalueres arrange-

domshjem. Festen holdes hver år den 26. sep-

menterne. Vi er meget taknemmelige for deres

tember, på Sundhedstjenestens ”fødselsdag”.

aktivitet og omstillingsparathed gennem de

Kaffebordet på plejehjemmet, byvandringen og

mange år. En hjertelig tak også til de personer

festmiddagen på cafe var en succes -

og kor som optræder gratis år efter år med op-

tusind tak til festudvalget for det gode program.

læsning, film og musikalske indslag.
Her i slutning af året har terapiteamet og Nysta-

Formanden for Sydslesvigudvalget, Anni Mat-

dens Børne- og Ungdomshus, Flensborg, op-

thiessen, besøgte plejehjemmet en eftermid-

rettet et samarbejde ”Generationer”. På skift

dag, hvor vi drøftede plejehjemmet og socialpo-

besøger vi hinanden 1 gang om måneden.

litik. Det var en glæde at kunne oplyse omkring
vores arbejde.

Hjertelig tak til alle som støtter os i vort arbejde

Snestormen sørgede for kaos i byen. En del af

- for de pengegaver, som personer og forenin-

personalet fra oplandet kunne ikke komme ret-

ger har doneret til plejehjemmet. Gaverne går

tidigt på arbejde. Personalets ihærdige indsats

til nyanskaffelser og kultur.

med at komme på arbejde, endda også nogle
der egentlig havde fridag, var fantastisk.
Beboerne blev forsørget med det mest livsnødvendige, indtil det normale personaleberedskab
var nået frem.
Også sommerens hedebølge medførte en ekstra indsats – især med drikkevarer, is og frugt
for at forhindre dehydrering. Den dejlige sommer blev nydt med udendørsaktiviteter i haven.

Forår på plejehjemmet

Bygningen: Forberedelser til sanering af ”D”fløjen er sat i gang. Kabelforbindelse med
hurtig internet bliver også realiseret.
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STØTTEKREDSEN PÅ PLEJEHJEMMET

Vort arbejde præges i disse år meget af de

v/Kæthe Kühl, Støttekredsen

mange korttidsophold. Knap har vi lært en ny
beboer at kende, før han/hun er hjemme igen.

get af mange aktiviteter.
Et fast ugeprogram kører året rundt med sang
og musik. Kreativholdet er flyttet til tirsdag eftermiddag, da der onsdag eftermiddag ofte er
underholdning af en eller anden art. Torsdagsholdet med kortspil har fået engagerede ledere
og et tegnehold er også kommet i gang samme
eftermiddag.
Støttekredsen tegner p.t. 29 medlemmer.
Der er kommet nye medlemmer til og nogle er
trådt ud pga. alder, sygdom eller død. Vi siger
en stor tak til dem, der har forladt os. De har
hver især bidraget til at bringe liv og glæde i beboernes hverdag. Dette gælder selvfølgelig
også de fortsat aktive i kredsen. Det gælder de
faste aktiviteter i ugeprogrammet og alle dem,
der er med til det store aktivitetsprogram med
underholdning af forskellig art.
Støttekredsen var i 2018 aktive ved 54 arrangementer. De fleste, der kommer og underholder,

Korttidsbeboerne har imidlertid også brug for
omsorg og venlige ord, og de er ofte gode til at
få samtalen i gang ved et bord.
Støttekredsen holder 4 planlægningsmøder om
året. Her udveksles erfaringer og forslag til
aktiviteterne. Ved hvert møde evalueres de
afholdte aktiviteter og det nye program fremlægges, hvorefter man tilmelder sig til det, man
kan deltage i. På vore møder er der altid et
punkt, der hedder ”Nyt fra hjemmet”. Her bliver
vi af Bodil orienteret om nye tiltag, anskaffelser
og beboermobiliteten.
I 2018 kunne jeg fejre 10 års jubilæum som formand for Støttekredsen. Det har i alle årene
været en stor fornøjelse at være sammen med
kredsens medlemmer. Det har været let styre,
da alle arbejder selvstændigt med det, de har
meldt sig til. Det takker jeg for.
Jeg takker også personalet, alle de gæve terapeuter og Bodil for upåklageligt samarbejde.
Vi møder altid smil og velvilje.

gør det vederlagsfrit. Det siger vi en stor tak for.
Samtidig opfordrer vi andre til at melde sig, hvis
de har noget at underholde med, til glæde for
beboerne. Musik, sang, rejsedias og fortællinger er populære.
Støttekredsens medlemmer er bestandig opsatte på, at bringe afveksling ind i beboernes
hverdag, men også på det følelsesmæssige.
Får man trykket på den rigtige knap, så elsker
beboerne at fortælle om deres liv. Det fordrer
indføling og tålmodighed at løse op for dette, da
mange er tilbageholdende.

I 2018 fyldte støttekredsen
25 år og Kæthe Kühl fejrede
10 års jubilæum som formand
for støttekredsen.
Tak for indsatsen Kæthe!
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Støttekredsens virke var også i året 2018 præ-
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HJEMMEPLEJEN

havde svært ved at komme til arbejdspladserne, efterfølgende var det næsten umuligt at

v/Kerstin Reich,

besøge klienterne eller finde parkeringsmulig-

Ledende sygeplejerske

heder tæt på klienterne. Vi oplevede en stor
hjælp og indsats fra personale og pårørende,

Jeg starter med en dejlig nyhed: Vi har i sep-

og vi kan her kun sige mange tak for den store

tember 2018 haft det årlige kontrolbesøg fra
Medizinischer

Dienst

der

indsats.

Krankenkassen

(MDK). Vi er selvfølgelig altid spændte på karakteren og i år blev det et rent 1-tal som efter
tysk karakterskala er topkarakter. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for.
MDK kom med to medarbejdere og var i huset
to hele dage. De besøgte otte af vore klienter
fordelt i hele Sydslesvig. Under disse besøg ser
de meget grundigt på vores dokumentation. De
kontrollerer, at vore ydelser er aftalt og planlagt

Sygeplejerske Nicole Andresen fra team Vest

sammen med klienten og/eller de pårørende, at

kæmper med snemasserne

vi overholder de nødvendige tiltag i henhold til
alle kvalitetskrav (Expertenstandards) og udfø-

Sydslesvigudvalget har vist en særlig interesse

rer de sygeplejemæssige opgaver korrekt med

for vores arbejdshverdag, og vi havde den

det dertil kvalificerede personale og en korrekt

glæde at have formand for udvalget Anni Mat-

afregning.

thiesen med på klientbesøg en dejlig sommerdag i 2018. Efter en kort introduktion ved hjem-

Her i huset kontrollerer de hjemmeplejens

meplejens ledelse kørte Anni med sygeplejer-

struktur. Disse to dage er forholdsvis hektiske

ske Marin på hjemmebesøg om formiddagen.

og kræver, at der er en del personale til stede,

Her fik hun et indtryk af, hvad hjemmepleje efter

der nærmest mandsopdækker dem, for at de

tyske love indebærer.

kan få indsigt i alt. Vi mener selv, at vi dagligt
gør hvad vi kan for at alle vore klienter passes
godt, og at denne kontrol kun giver en ”Momentaufnahme” men alligevel er vi glade for den
flotte karakter.
Hjemmeplejen er den afdeling der tilbagelægger flest kørte kilometer i arbejdshverdagen. Så
vi har igen i år sendt en del medarbejdere til
”Fahrsicherheitstraining”. En spændende dag
for de medarbejdere, der tager afsted. De kom-

Vi er blevet vældig glade for vore sponserede

mer hjem derfra rustet med gode oplevelser og

løftestole og har haft dem i brug flere gange. De

mindre angst for at mestre kritiske trafikale situ-

blev fremvist til sidste generalforsamling og se-

ationer.

nest til et åbent hus arrangement i Flensborg

I marts 2018 fik vi pludselig vinter med masser

Nord. I dagligdagen oplever vi en stigning i fo-

af sne og dermed udfordringer. Personalet

respørgsler både på plejeydelser, men især på
-8-
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rengøring. Vi gør, hvad vi kan for at optage nye

Kørsel:

klienter, men må desværre indimellem sige fra.

Vi har i gennemsnit over hele landsdelen brug

I Flensborg samarbejder vi med kooperations-

for ca. 20 – 22 minutters kørsel fra klient til kli-

partnere, men også de har nået kapacitets-

ent. Den tur der var længst tog 83 minutter bare

grænsen ind imellem.

en vej. Den korteste tur var 1 minut.

For at sikre fagligt personale i fremtiden, er vi i

Indtægter:

2018 blevet godkendt som uddannelsessted for

Vore indtægter er steget med c a. 16 % på ple-

”Altenpfleger”. Uddannelsen er 3-årig og ÖBIZ i

jeområdet. Dette skyldes blandt andet, at vi har

Flensborg er den tilhørende skole. Vi håber, at

udvidet personalestaben og dermed fået nye

vi fremover kan uddanne plejepersonale, som

klienter; men også at indtægten fra de private

vi senere kan ansætte. Joanna er den første

ydelser samt den almindelige prisstigning der er

elev her i hjemmeplejen. Hun tilknyttes både til

forhandlet med syge – og plejekasserne.

team nord og team syd, idet vi har uddannelses/praktikvejledere i de to teams.
Vi har haft en del personaleudfordringer i løbet

Klienter med plejegrad december 2018:
Plejegrad

1

2

3

4

5

Klienter

24

56

36

11

0

af året pga. sygdom, barselsorlov og pensionering. Takket være fleksible medarbejdere, gode

Det er et typisk billede fra hjemmeplejen, hvor

ansøgninger og en del rokering i stillinger, har

de fleste klienter har de laveste plejegrader. Fra

vi kunnet løse udfordringerne. En ny medarbej-

politisk side er det ønsket, at klienter tidligst

der kom med tillægsuddannelsen Palliativ

skal flytte på plejehjem fra grad 3. Plejegrad 5

Care, hvilket vi er glade for, idet der er stigende

har vi næsten aldrig. Dette klientel er typisk på

forespørgsel fra denne klientgruppe. I øjeblikket

plejehjem eller bliver passet af familien.

uddannes yderligere en medarbejder til Palliativ
Care – hvor uddannelsesomkostningerne er
sponsoreret af en tidligere klient.

Klienttal 2018:
264 klienter i alt

Budgetmæssige udfordringer har bevirket, at vi

3 klienter har vi tilset i over 15 år

i hjemmeplejen har arbejdet med en ændring i

78 % af klinterne er placeret i aldersgruppen

tilkaldevagtsordning. Nu er alle brikker på plads

70+.

til, at der fra 1.2.2019 er to sygeplejersker i tilkaldevagt til at dække alle områder.
Ca. hvert 2. år besøger vi ”Altenpflegemesse” i
Hannover. Således også i 2018. Her har vi mulighed for at se de nyeste tiltag inden for plejen,
høre spændende foredrag, se videreudvikling
og tale med repræsentanter fra forskellige udbydere.

De opgaver, der hyppigst udføres:










Daglig medicinering
Kompressionsstrømper tages på
Kompressionsstrømper tages af
Injektioner
Kropspleje stor
Kropspleje lille
Måltid tilberedes (typisk morgenmad)
Medicinboks opfyldning ugentligt forbrug
”Betreuungsleistung”.

Hjemmeplejen i tal:
Personalefordeling i hjemmeplejeafdelingen december 2018
Fagkræfter 27

Hjælpere 8

Podolog 1

Fodpleje 2
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disse ordninger at tilbyde en behandlersygeple-

SKOLESUNDHEDSTJENESTEN

jerske i skolerne. Denne sygeplejerske står
især for varetagelse af vurdering af syge børn

v/Karen Fink, Ledende læge

og behandling samt førstehjælp ved skader.


Sundhedspleje efter dansk forbillede



Forebyggende sundhedsarbejde jævnførende ”Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben”, herunder skolelægens rækkeundersøgelser og tandplejen.



Socialrådgivning



Hygiejne



Førstehjælpsundervisning



Rekreationsophold i Danmark for børn –
Hjerting Kystsanatorium, aktuelt ligeledes
med projekt R.O.

Skolesundhedstjenesten har i den forbindelse
igen været inviteret som oplægsholdere ved
kurser og konferencer og har præsenteret vores

sydslesvigske

skolesygeplejerske,

en

spændende og udviklende opgave.
Som noget unikt i både en dansk og tysk sammenhæng tilbyder vi rekreationsophold i eget
regi på Kystsanatoriet i Hjerting. Det er dejligt
for landsdelens børn og unge og os kolleger, at
Kystsanatoriet med udgangen af 2018 er blevet
del af Dansk Sundhedstjeneste – vi ser frem til
det endnu tættere samarbejde.
I vores projekt R.O. som siden 2016 har arbej-

Vores store arbejdsopgave er de mange for-

det med udviklingen af afdelingens arbejde

skellige daglige undersøgelser og gøremål

med børn, unge og familier, som tilbydes rekre-

inden for den danske sundhedspleje. Sund-

ationsophold nåede vi i 2018 implementerings-

hedsplejen, specielt skolesundhedsplejen og

fasen - det vil sige at alle de gode ideer og nye

de tyske, forebyggende skolelægelige tiltag er

tiltag efter at være blevet lært, øvet og sat sam-

indholdsmæssigt overlappende og varetages af

men nu også er blevet prøvet af i praksis. Ikke

Skolesundhedstjenestens sygeplejersker, læ-

overraskende viser det sig, at ved at kunne

ger og tandplejen. Indholdsmæssigt supplerer

bruge mere tid på arbejdet, lærer vi hurtigt bør-

vi de tyske tilbud med de danske - for eksempel

nene, de unge og deres familier bedre at kende.

tilbyder vi pubertetssamtaler i 6. klasser og

Og dette er til gavn for alle.

sundhedspædagogiske samtaler i 8. klasser til
eleverne.

Socialrådgivningen er ved behov del af dette
arbejde og udviklingen viser, at en ikke helt lille

Nogle af vores skolesygeplejersker deltog i

andel af nye henvendelser til socialrådgivnin-

årets kongres for sundhedsplejersker i Kolding

gen kommer via team R.O.

og hentede ny inspiration, ligesom nogle sammen med tandplejen har besøgt Sønderborg

Vores kursusaktiviteter på levnedsmiddelhygi-

Kommunes Sundhedsplejeambulatorie.

ejneområdet og inden for førstehjælp har i 2018
været godt besøgt og forhåbentligt været lære-

Samtidig er udviklingen inden for det tyske

rige for kursisterne!

sundheds- og skolevæsen for sundhedsfaglige
medarbejdere på skoler fortsat og man har

Alle afdelingens aktiviteter tilstræbes at foregå

etableret både flere og længerevarende ordnin-

godt koordineret mellem vores forskellige fag-

ger for ”Schulgesundheitsfachkräfte” ved tyske

grupper og vi betragter vores ønske om at

skoler. Ud over sundhedspleje, som vi kender

fremme trivsel og sundhed som vores fælles

den fra Danmark, vælger man i de fleste af
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mål. Ofte bruger vi fælles metoder i formidlingen samtidig med at vi kommer med forskellig
faglighed.
God dokumentation af vores aktiviteter er en
selvfølge for vores fagpersoner– både af hensyn til det enkelte barns forløb hos os - men
også ad hensyn til myndigheders mere formelle
krav. Også i Skolesundhedstjenesten har vi
deltaget i kurser og samlet viden om de nye
europæiske retningslinjer for beskyttelse af
persondata - både borgerens og vore egne

Sygeplejerskerne Sabine, Mai-Britt,

kollegers. Heldigvis har sundhedsvæsenets

Pamela, Kathrin og Hanne

dokumentationsprogrammer dog altid været

holder „lusemøde“

særdeles opmærksomme på dette.

Skolelæger og skolesygeplejersker- undersøgelser
Skolesygeplejersker gennemfører efter dansk forbillede sundhedssamtaler for alle 6. og 8.
klasses elever.
De skolelægelige undersøgelser og lægeerklæringer udføres i overensstemmelse med tysk
praksis og lovgivning.
Som nyt tiltag får alle grundskoler en skriftlig beretning om hvert indskolingsbarn.
Undersøgelse
Antal 2018
Børnehaveindgangsundersøgelser
70
Lægeerklæringer ved ansøgning om støttepædagogiske tiltag i børnehaven (kun FL)
32
Indskolingsundersøgelser – tysk model. Koordineres med PPR ved Dansk Skoleforening
534
således at undersøgelsesresultatet med forældrenes samtykke indgår i PPRs overvejelser.
3. klasses tilbud
459
6. klasses sundhedssamtaler
479
8. klasse – udskolingsundersøgelser. Høre- og
synstest ved skolesygeplejerske, herudover
476
tilbud om lægeundersøgelse
Lægeundersøgelse i læringsgrupper hvert
andet år
Inkluderet i 3., 6. og 8. klasse
Idrætselever (skolelægeundersøgelse og vurdering ved en speciallæge i kardiologi forud for 69
deltagelse i gymnasiets sportprofil)
Træffetid på gymnasier gennemføres på A. P.
Hver tirsdag
Møller-Skolen
Sundhedsplejen for svangre og små børn
Hjemmebesøg til de nybagte familier efter den danske sundhedsplejes forbillede. Ugentlig
mødregruppe i Flensborg. Foredragsvirksomhed ved forældreaftener og institutionsbesøg ved
vuggestuer.
Tilbud
Antal 2018
Nyfødte, som følges af sygeplejerske frem
til 1 ½ års alderen.
36
Antal dokumenterede konsultationer ved
sygeplejerske

275
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Skoletandlægen
Skoletandlægen er ude til undersøgelser af tænderne hos både børnehave og vuggestuebørn.
Hver institution besøges med omkring 1,5 - 2 års mellemrum.
Tilbud
Børnehaver
Skoler
Fluorbørstning
Dukketeater
Projekter
Forældrearbejde

Antal skoleåret 2017-18
1546 børn til teori, 1546 børn til praksis
2600 børn til teori, 3132 børn til praksis
børstninger i alt 3343

Socialrådgivningen på børne- ungeområdet
Individuelle rådgivninger.
Udvikling af gruppetilbud, for eksempel stresshåndtering for gymnasieelever og oplæg for
pædagoger og lærere. InsoFa for SDU.
Tilbud
Antal
Antal klienter 2018
Antal dokumenterede rådgivninger
280
Hygiejne
Alle, som i deres arbejde har berøring med levnedsmidler skal ifølge § 43 IfSG (Infektionsschutzgesetz) have deltaget i en såkaldt hygiejnebelæring, som Skolesundhedstjenesten tilbyder i
amterne Flensborg, Slesvig-Flensborg og Nordfrisland.
Tilbud
Hygiejnebelæringer for ansatte ved det danske
54 deltagere
mindretals organisationer
Hygiejnebelæringer for skoleelever forud for
274 deltagere
praktikophold
Førstehjælpskurser og - vagter
Der udbydes kurser à 9 lektioner. Vores undervisere er uddannet ved Dansk Røde Kors, undervisningssproget er dansk.
Tilbud
Antal 2018
Kurser med blandet deltagerliste
21 kurser med i alt 242 deltagere
Individuelle kurser købt af enkelte
4
arbejdspladser
Rekreationsophold for børn i Danmark - Hjerting Kystsanatorium
Der tilbydes enten 5-uges ophold med skoleundervisning eller 3-ugers ophold hen over skoleferier for de børn, som helst ikke må mangle i skoletiden. Indholdsmæssigt er tilbuddene på Kystsanatoriet afstemt med team R.O.s arbejde med børnene og deres familier, for eksempel kan det
handle om at øve sig i at være med i gruppens leg. Forsøgsvis er 2 skoleklasser som del af projektet blevet tilbudt 1 uges ophold som hele klasser/ lejrskoler.
5- ugers ophold på Hjerting Kystsanatorium
I 2018 i alt 79 børn
Påskehold
21 børn
Sommerhold
37 børn
Efterårshold
21 børn
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SEKRETARIAT
v/Lene Christensen, Sekretariatsleder

Danske Hospitalsfond i Hamborg overdraget til
Sundhedstjenesten.
De nye aktiviteter på Kystsanatoriet i Hjerting

Sidst på året 2018 blev den nye hjemmeside

skal ligeledes implementeres i systemerne i

lanceret. Vi synes selv, at siden er blevet meget

Flensborg. Personaleadministrationen vareta-

flot, overskuelig og nem at manøvrere rundt på.

ges i Danmark, ligesom en del af den daglige
administration varetages af forstander Dorte
Lismoes.

På IT-området sørger vi løbende for at have
driftssikre systemer. I 2018 blev der etableret ny
server i Flensborg samt ny firewall, således at
Arbejdet med hjemmesiden har optaget megen
tid, og kollegerne fik først rigtig travlt, da vi af
tekniske grunde måtte lægge den gamle hjemmeside ned, inden den nye var oppe at køre.

kommunikationen fra de forskellige kontorer/brugere rundt omkring i Sydslesvig og Danmark er sikret. Sikringen af data både i daglig
drift samt ved nye backup procedurer blev
igangsat og afsluttes i 2019 med udskiftning af
server på plejehjemmet.

Midt i 2018 blev funktionen på afregningen for
plejehjemmet

og

ejendomsadministrationen

omstruktureret, og opgaverne fordelt i sekretariatet. Efter en indarbejdningsperiode er medarlagt. Generelt er der stor opmærksomhed på at
optimere og prioritere opgaverne optimalt –
Anika og Dorthe arbejder på hjemmesiden

men de øgede krav til sikkerhed og øget digitalisering kræver en større indsats, og i 2019 vil

Brugen af sociale medier – primært Facebook
og Instagram stod i samme periode sin prøve

der ske en udvidelse af administrationen, så de
fastlagte krav kan opfyldes.

for kommunikationen ud ad til. Da vores modtagere er lige så forskellige som vores brugerkreds – lige fra børn og unge til beboeren på
plejehjemmet - veksler valget af medier.

Sekretariatet administrerer ikke kun egne aktiviteter men ligeledes Plätner Stift, Menighedsplejen samt planlægning, markedsføring og
booking af Bennetgaardophold. Som ny aktivitet i 2018 blev sekretariatsfunktionen for Det
- 13 -
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EJENDOMME – ÆLDREBOLIGER
v/Tom Petersen Forretningsfører

NERONGSALLEE 27A
Sundhedstjenestens ældreboliger i Flensborg

En af Sundhedstjenestens opgaver i henhold til

er beliggende i umiddelbar tilknytning til Dansk

vedtægtens formålsbestemmelse er at drive

Alderdomshjem på Nerongsallee og har 16 bo-

”pensionistboliger” – vi vil nok hellere i dag

liger, som alle er forsynet med altan. Beliggen-

kalde det ældreegnede boliger eller ældreboli-

heden giver gode muligheder for at deltage i

ger. Behovet for sådanne boliger vil i de kom-

aktiviteter og arrangementer på alderdoms-

mende år være stærkt stigende ud fra devisen

hjemmet, ligesom ejendommen også har et be-

”længst muligt i eget hjem” – og Sundhedstje-

boerlokale.

nesten vil i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere forsøge at imødekomme dette.

PLAETNER’s STIFT

De eksisterende ældreboliger befinder sig i

Ud over Sundhedstjenestens egne ejendomme

henholdsvis Flensborg, Læk og i Bredsted.

administrerer vor administration også en ejen-

Ejendommene drives af Sundhedstjenesten og

dom i Flensborg, som er ejet af en stiftelse.

hver ejendom har et udvalg bestående af med-

Ejendommen indeholder 12 mindre lejemål og

lemmer repræsenterende beboerne, medlem-

har en dejlig have til brug for beboerne.

mer af forretningsudvalget samt andre repræsentanter udpeget af de sydslesvigske forenin-

CLEMENTSHUS, BREDSTED

ger. Som noget nyt afholdes der alle steder møder med beboere én gang årligt, hvor stort og

I Bredsted finder vi en af Sydslesvigs ældste

småt drøftes.

ejendomme fra 1720, som hedder Clementshus
og som har 6 lejemål. I forbindelse med en stor
renovering af ejendommen med støtte fra A.P.

STEENSEN STIFTELSEN, LÆK

Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers

Vor ejendom i Læk er centralt placeret i et roligt

Fond til almen Formaal blev der også indrettet

beboelseskvarter og indeholder 15 boliger med

et ekstra fælleslokale til glæde for de lokale for-

egne grønne områder samt et fælleslokale til

eninger i Bredsted.

glæde for beboere og lokale foreninger.

Beboermøde i Steensen Stiftelsen
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Clementshusudvalget
v/formand Lis Andersen

.

I 2018 fik udvalget ny repræsentant for beboerne, da Inga Waldow ønskede at overlade
posten til Jutta Iversen. Jutta bor i en af husets
6 lejligheder, der p.t. alle er udlejet.
”Aktive Kvinder” har også i 2018 administreret
rengøring og brugen af fælleslokalerne, hvor
der nu er kommet billeder på væggene, samt
blomster såvel på bordene som gulvet.
Lokalerne bliver fortsat brugt ca. en gang om
ugen af ”Aktive Kvinder” og ældreklubber, desuden er Kirken begyndt at benytte lokalerne
en gang ugentligt til konfirmandundervisning.
Også andre af mindretallets foreninger har i det

Clementshus fælleslokale

forgangne år afholdt bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger i Clementshus.
Efter at den lokale gartner Ulrich Schark står
for vedligeholdelse af de grønne områder, er
forholdene væsentligt forbedrede.
I det nye år håber udvalget at få tilladelse til at
forlænge bøgehækken på skoleforeningens
side, og vi ser desuden frem til et møde med

I denne årsberetning skal der også lyde en tak
til Sundhedstjenesten og til forretningsfører
Tom Petersen for et godt og afslappet samarbejde

Lis Andersen kikker forbi…
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Akuthjælp til familier i nød

STØTTEMULIGHEDER
FRA DANSK SUNDHEDSTJENESTE

Det er meningen, at familier, der bliver rådgivet
af Dansk Sundhedstjenestes socialrådgivere,

Dansk Sundhedstjenestes Helselegat

hurtigt og ukompliceret kan hjælpes i nødstil-

Med afkastet af Helse-Legatet kan der ydes

fælde.

hjælp til syge blandt den danske folkedels medlemmer i Sydslesvig, der er ramt af tidens syg-

Legat for trængende Flensborgere

domme – kræft, gigt, sklerose o. l. – og derved
få et tiltrængt rekreationsophold eller hjælp til

Formålsparagraf lyder:

nødvendige behandlinger eller hjælperekvisit-

”Legatets formål er, at yde hjælp til danske syd-

ter, der ikke betales af sygekassen.

slesvigere, bosat i Flensborg, som uden egen
skyld er kommet i nød”.

Legat til uddannelse for unge under 23 år
Følgende forudsætninger skal overholdes: Med

Ansøgere kan tage kontakt til Sundhedstjene-

dette legat skal unge og unge voksne op til 23

stens socialrådgivere der hjælper med ansøg-

års alderen - ved behov - kunne støttes økono-

ningsskema. Ansøgningen behandles herefter

misk i forbindelse med deres uddannelse.

af forretningsføreren.

GAVER TIL
DANSK SUNDHEDSTJENESTE
Dansk Sundhedstjeneste har igen i 2018 modtaget ”arv og gaver”.
Midlerne er både 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.
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Nerongsallee lå også øde hen….
Dorthe alene i verden…
En bilfri Skovgade er virkelig en sjældenhed
på en almindelig torsdag morgen

Sommerfesten den 26.9.2018
Årets sommerfest var arrangerer af Dansk
Alderdomshjem og startede med kaffebord
på plejehjemmet efterfulgt af en guidet
byvandring i kaptajnernes maleriske bydel.
En spændende tur igennem de stille hjørner

Trods regnen var der alligevel højt humør.

og kroge af den historiske gamle bydel -

Her er det er sygeplejesker fra hjemmeplejen

desværre i regnvejr. Derefter blev der

der smiler til fotografen

serveret middag på en Cafe i byen.
Vi takker festudvalget for en dejlig dag.

Karen, Randi, Hanne, Lene og Susanne lytter
til guidens spændende historier

Der var også tid til lidt hyggesnak undervejs..
Hanne, Jacob, Uwe og Lene
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ÅRSREGNSKAB 2018
Regnskabsberetning
v/Tom Petersen, Forretningsfører

GENERELT OM REGNSKABSOPSTILLINGEN

Årets resultat før renter og afskrivninger udgør
EUR 191.481 svarende til et endeligt resultat på
EUR 1.349, hvilket af ledelsen, når resultatet
sammenholdes med det af Sundhedsrådet vedtagne budget, anses at være tilfredsstillende.

Det udarbejdede årsregnskab for året 2018 til
generalforsamling den 3. april 2019 er opstillet
og udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskaberne for årene 2016 og 2017, hvor
regnskabet blev samlet i én samlet rapportering
for hele organisationen. Såvel indtægter og udgifter i resultatopgørelsen som aktiver og passiver i balancen er opført i samleposter. Det bemærkes særligt, at samleposterne i årsrapporten til Sundhedsrådet er forsynet med noter,
hvorimod årsrapport til ekstern distribution indeholder et sammendrag af årsregnskabet uden
noter og revisionspåtegning.
I overensstemmelse med Sundhedstjenestens
praksis er der i årets første tre kvartaler udarbejdet kvartalsregnskaber på funktionsniveau,
hvilke regnskaber er blevet forelagt forretnings-

SÆRLIGE FORHOLD PÅ
INDTÆGTSSIDEN
Sundhedstjenestens indtægter opdeles traditionelt i to dele – henholdsvis tilskud fra det danske Sundhedsministerium og lokal finansiering.
Tilskud fra Sundhedsministeriet udviste en stigning på 0,99 % sammenholdt med tilskuddet for
2017. Lokal finansiering udgøres hovedsageligt
af betalinger fra sygekasser, syge- og plejeforsikringer, af klienters og beboeres egenbetaling
samt i et mindre omfang af andre offentlige tilskud.
Sundhedstjenestens samlede indtægter har ligget på ca. 5,25 % over det budgetterede, hvilket
navnligt kan henregnes til øget omsætning på
plejehjemmet og i hjemmeplejen.

udvalget til gennemgang og godkendelse.

De ordinære driftsindtægter har såvel på pleje-

Kvartalsregnskaberne forsynes ligeledes med

hjemmet som i hjemmeplejen ligget over det

en forecastberegning med et bud på resultatet

budgetterede med henholdsvis 4,5% og 11,6%.

for hele året for at sikre en effektiv budgetsty-

Disse forhold kan navnlig henregnes til, at be-

ring.

lægningen på plejehjemmet lå over det budget-

Budget for året 2018 blev vedtaget på ordinær
generalforsamling den 26. april 2017. Der var
ved ordinær generalforsamling i 2018 ikke behov for at foretage korrektioner af budgettet,
hvilket vedtægten efter en ændring af Sund-

terede med 96,7 % samt at aktiviteterne i hjemmeplejen efter indførslen af PSG 2 er steget.
Egenbetalingsandelen på plejehjemmet er ligeledes efter gennemførte plejesatsforhandlinger
steget fra 1. august 2018.

hedstjenestens vedtægt § 8, stk. 1 i 2015 hjem-

I 2018 er de samlede indtægter også suppleret

ler mulighed for.

af udviklingsstøtte til Projekt R.O. (Rekreations-

Afskrivningsprincipperne, som blev ændret fra
aflæggelse af årsregnskabet for 2016, er fastholdt i nærværende årsregnskab. Der er ikke
foretaget ekstraordinære afskrivninger i 2018.

ophold i Danmark) på ca. EUR 388.000 fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-kinney Møllers
Fond til almene Formaal.
Skolesundhedstjenestens samlede ordinære
indtægter har ligget stort set på niveau med det
budgetterede.

- 17

Regnskab

forelæggelse for Sundhedsrådet ved ordinær

ÅRSREGNSKAB 2018
SÆRLIGE FORHOLD PÅ
UDGIFTSSIDEN

Udlejningsejendommene i Flensborg, Læk og

Den samlede sum af realiserede udgifter i hele

50.136. Lejerfluktuationen har fortsat været for-

organisationen har i året ligget ca. 5,5 % over

holdsvis lav, ligesom der ikke er forekommet

det budgetterede. Øgede driftsudgifter hænger

større uforudsete reparations- eller renove-

sammen med den øgede omsætning i pleje-

ringsarbejder på ejendommene.

Bredsted har i året udvist et overskud på EUR

hjemmet og hjemmeplejen.

Endeligt bemærkes, at omkostninger til due di-

Sundhedstjenesten er en virksomhed, som alt

ligence i forbindelse med overtagelsen af Kyst-

overvejende leverer tjenesteydelser, hvorfor

sanatoriet i Hjerting, som er sket pr. 1. januar

personaleomkostningerne udgør den største

2019, er indregnet med EUR 13.159 i året

udgiftspost.

ud-

2018, ligesom forrentning af udbetalingen i

gjorde i 2018 godt 71 % af de totale omkostnin-

2018 har udgjort EUR 8.104. Egentlige erhver-

ger eksklusive renter og afskrivninger med en

velsesomkostninger vil således først blive bog-

negativ afvigelse på ca. 1 % svarende til ca.

ført og indregnet i årsregnskabet for 2019.

Personaleomkostningerne

EUR 65.000.
Hjemmeplejens personaleudgifter har stort set
ligget på niveau, medens plejehjemmets personaleudgifter har ligget knap 5 % over det budgetterede. Dette forhold skyldes bl.a., at normeringen for plejehjem er blevet ændret, hvilket
har medført større omkostninger. Herudover
har ændringen i personalebehov efter ændringen i køkkenordning først kunnet effektueres i
løbet af året, da denne er sket ved naturlig afgang. Skolesundhedstjenestens personaleomkostninger har ligget på ca. 4 % under det budgetterede, hvilket bl.a. skyldes, at en budgetteret og normeret stilling var vakant i en del af
året. Udgifterne til personaleomkostninger i administrationen udviser et lidt lavere forbrug end
det budgetterede med ca. 4 %. Forholdet skyldes bl.a., at en pedelstilling ikke var besat i året,
ligesom en administrativ medarbejder fratrådte
i løbet af året.
Samlet set er de samlede personaleomkostninger steget med ca. 6 % i sammenligning med
året 2017, hvilket navnligt kan henregnes til en
overenskomstmæssig lønstigning på 2,2 %
samt et øget antal løntimer på plejehjemmet.
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ÅRSREGNSKAB 2018
Resultatopgørelse
1. JANUAR 2018 - 31. DECEMBER 2018
2018
€

Note

4

5
6
7
8
9
10
11

12

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

Budget 2018
€

3.396.995,03
260.065,68
199.530,09
3.828,08
3.944.654,87
603.816,01
8.408.889,76

3.183.220
163.230
196.137
8.396
3.906.040
455.149
7.912.171

3.924.512
517.000
7.990.462

-5.856.627,70
-525.805,86
-76.987,86
-167.404,30
-112.045,34
-205.950,81
-159.258,79
-247.593,45
-84.347,00
-775.000,32
-6.387,63
-8.217.409,06

-5.520.059
-279.497
-84.085
-172.913
-93.768
-176.585
-162.888
-228.563
-23.107
-749.492
-7.656
-7.498.613

-5.809.800
-270.000
-77.000
-160.100
-92.000
-205.050
-180.500
-230.900
-23.000
-775.000
-5.000
-7.828.350

Resultat før renter og afskrivninger

191.480,70

413.559

162.112

Renter m.v.

-73.118,40

-67.798

-74.800

Resultat før afskrivninger

118.362,30

345.761

87.312

Afskrivninger

-117.013,65

-110.650

-83.950

Udgifter i alt

-8.407.541,11

-7.677.061

-7.987.100

1.348,65

235.111

3.362

UDGIFTER
Personaleomkostninger
Måltider og råvarer
Plejematerialer og arbejdsredskaber
Energiudgifter
Fremmede tjenesteydelser
Administrationsudgifter
Rejse- og transportudgifter
Driftsudgifter
Ophold Bennetgård
Lungeforeningen
Rekreationsophold
Sum udgifter

Over- / underskud

3.280.450
77.500
191.000

Regnskab

1
2
3

2017
€
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ÅRSREGNSKAB 2018
Balance
PR. 31.12.2018

Note
ANLÆGSAKTIVER
I.
13
14
15
16
II.

17
18

Materielle anlægsaktiver
Grunde
Bygninger
Udeanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Imaterielle anlægsaktiver
Virksomhedsværdi Hjerting

III. Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender hos Lungeforeningen

31.12.2018
AKTIVER
PASSIVER
€

€

766.323,47
11.058.830,12
6.084,96
390.131,11

31.12.2017
AKTIVER
PASSIVER
€

€

210.052
10.060.395
12.819
396.424

60.000,00

47.490,00
99.180,53
60.000,00

47.490
88.905
133.330

Tilgodehavender fra tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

181.139,17
201.300,00
20.578,42

149.666
323.142
7.418

Indestående i bank og kassebeholdning

377.228,53

240.491

OMSÆTNINGSAKTIVER
I.
19

Tilgodehavender

20

II.

21

EGENKAPITAL

8.600.892,46

8.832.342

428.109,56

332.974

3.818.705,73
69.535,00

2.265.181
69.535

85.868,37
14.818,42
250.356,77

101.142
10.426
58.532

HENSÆTTELSER
22

Andre hensatte forpligtelser
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

23
24

Kreditinstitutter i øvrigt
Gæld Byggestøttefonden
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

25

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Anden gæld
13.268.286,31

13.268.286,31
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11.670.132

11.670.132

ÅRSREGNSKAB 2018
Anvendt regnskabspraksis
GENERELT OM
INDREGNING OG MÅLING

ANVENDTE
REGNSKABSPRINCIPPER
Årsregnskabet for Dansk Sundhedstjeneste for
Sydslesvig e.V. for 2018 er aflagt efter vedtæg-

I resultatopgøresen indregnes indtægter i takt
med, at de indtjenes.

ternes bestemmelser og ”Verordnung über die

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyn-

Rechnungs-

ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå for-

und

Pflegeeinrichtungen

Buchführungspflichten

der

(Pflege-Buchführungsver-

ordnung-PBV)” samt som beskrevet nedenfor.

eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

Formålet med årsregnskabet er at give et retvi-

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

sende billede af foreningens aktiviteter for regn-

fragå foreningen og forpligtelsens værdi kan må-

skabsperioden.

les pålideligt.

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regn-

Ved første indregning måles aktiver og forpligtel-

skabspraksis som sidste år.

ser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regn-

Regnskab

skabspost nedenfor.
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ÅRSREGNSKAB 2018
Om resultatopgørelsen
INDTÆGTER

AFSKRIVNINGER

Foreningens indtægter består hovedsageligt af

Afskrivninger indeholder årets regnskabsmæs-

tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark samt offentlige tilskud fra Tyskland og
plejeindtægter fra brugere, plejeforsikringen,

sige afskrivninger af materielle anlægsaktiver
undtagen afskrivninger på bygninger.

sygekasserne og socialforvaltningen. Indtæg-

FINANSIELLE POSTER

terne indtægtsføres i resultatopgørelsen for det

Finansielle poster omfatter renteindtægter og

regnskabsår, som de vedrører.

-omkostninger, kontogebyrer samt realiserede

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, skolesundhedsplejen, fodplejen, gennemførelse af re-

kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

SKAT
Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig.

kreationsophold for børn samt ældre i Danmark,
derudover omkostninger i forbindelse med administration og ejendomsdrift.
Omkostninger henføres til det regnskabsår, de
vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.
Personaleomkostninger omfatter løn inklusive
pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v.
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ÅRSREGNSKAB 2018
Om balancen
Værdipapirer
Værdipapirer indregnes og måles til kostpris,

Ejendomme

uanset om dagsværdien måtte være højere eller

Grunde og bygninger indregnes ved første ind-

lavere.

regning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de pr. statusdagen afholdte anlægsomkostninger.
Der foretages med virkning af 1. januar 2011 lineære afskrivninger på bygninger på basis af en
levetid på 50 år. Afskrivninger modregnes direkte
i egenkapitalen.
Modtagne anlægstilskud (gaver) til erhvervelse,

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der svarer til
nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles med kostpris ifølge optælling den 31.12. i regnskabsåret.

opførelse eller ombygning af ejendomme indreg-

Periodeafgrænsningsposter

nes med virkning af 1. januar 2011 direkte på

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under ak-

egenkapitalen. I tilfælde af at der er tilknyttet sær-

tiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

lige forpligtelser til tilskuddet, passiveres tilskud-

efterfølgende

det og afvikles i takt med at forpligtelsen opfyl-

ningsposter indregnet under passiver, indeholder

des.

modtagne indtægter vedrørende det efterføl-

Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens ejendomme opgøres netto efter afholdelse af de til
salget hørende omkostninger og indregnes direkte på egenkapitalen.
Inventar og driftsmidler

regnskabsår.

Periodeafgræns-

gende regnskabsår.
Likvider
Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt
til nominel værdi.

Inventar og driftsmidler indregnes i anskaffelses-

PASSIVER

året til kostpris. Herefter måles med fradrag af li-

Gældsforpligtelser

neære afskrivninger over den vurderede økono-

Gæld er indregnet og målt til nominel værdi.

miske levetid.

Midler der forvaltes, indregnes under lang- eller

Anskaffelser med en kostpris på mindre end

kortfristet gæld afhængig af forvaltningsperioden.

410,00 € (ekskl. moms) anses for småanskaffel-

Lån ydet mod pant i foreningens ejendomme op-

ser og omkostningsføres i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret og straksafskrives dermed.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil

tages 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.

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget
i brug.

- 23 -

Regnskab

AKTIVER

ÅRSREGNSKAB 2018
Noter til resultatopgørelsen
Indtægter
31.12.2018
Note
1 Driftsindtægter
Indtægter ambulant pleje
Indtægter stationær pleje
Indtægter kost og logi
Indtægter investeringstilskud

2

3

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

Lejeindtægter
Heinrichstr. 23, Læk
Nerongsalle 25, Flensborg
Kirchhofstr. 28, Læk, Steensen- Stiftelsen
Hermannstr. 8, Bredsted, Clementshus
Nerongsalle 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 Fond
Tilskud til Bennetgaard

€

31.12.2017
€

852.204,18
1.535.712,62
617.422,65
391.655,58
3.396.995,03

711.252
1.468.546
606.808
396.614
3.183.220

57.615,29
2.496,50
12.836,17
82.741,07
104.376,65
260.065,68

38.807
2.497
12.058
76.799
33.068
163.230

8.400,00
11.461,72

8.400
11.341

68.825,43
22.603,82
88.239,12
199.530,09

70.117
21.273
85.005
196.137

49.439,20
6.725,00
25.554,40
962,25
55.000,00
4.318,70
12.550,00
387.919,46
61.347,00
603.816,01

21.385
7.125
25.554
930
55.000
17.783
10.650
316.722
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455.149

ÅRSREGNSKAB 2018
Udgifter

6

7

8

9

€

31.12.2017
€

4.773.609,36
953.593,17
66.602,64
28.976,21
13.714,74
20.131,58
5.856.627,70

4.501.541
891.918
67.440
27.927
8.349
22.884
5.520.059

29.039,70
20.371,79
11.477,58
16.098,79
76.987,86

30.429
19.778
13.664
20.214
84.085

9.365,20
64.324,95
19.249,86
74.464,29
167.404,30

9.069
66.623
15.864
81.356
172.913

4.993,13
10.965,52
23.222,00
6.008,81
66.855,88
112.045,34

3.352
2.034
15.262
5.950
67.170
93.768

16.262,06
4.796,97
1.186,57
46.021,34
6.528,08
57.864,43
26.420,13
1.280,33
30.241,58
15.349,32
205.950,81

13.802
3.983
1.398
48.826
6.075
40.649
15.027
868
32.001
13.956
176.585

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

Energiudgifter
Vand
Strøm
Varme
Fjernvarme

Fremmede tjenesteydelser
Rengøring ejendom og vinduer
Havearbejde
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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31.12.2018
Note
5 Personaleomkostninger
Lønninger
Social sikring
Pensioner
Efter- og videreuddannelse
Driftsråd
Div. personaleudgifter

ÅRSREGNSKAB 2018
Udgifter
31.12.2018
Note
10 Rejse- og transportudgifter
Rejser
Firmabiler
Kørselsrefusion

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

12 Afskrivninger
Udeanlæg
Nerongsalle 27, Flensborg
Inventar og tekniske anlæg
Sundhedscentret
Dansk Alderdomshjem
Steensen Stiftelsen
Clementshus
Pensionistboliger Nerongsallee 27a
Anskaffelser under 410,00€
Afskrivning lån Lungeforeningen

€

31.12.2017
€

9.381,09
103.347,50
46.530,20
159.258,79

9.459
102.495
50.934
162.888

20.134,32
17.550,01
29.348,88
16.146,39
4.606,66
52.292,79
51.722,06
26.693,93
29.059,97
38,44
247.593,45

21.416
37.148
20.042
15.048
4.068
26.787
71.327
22.347
8.991
1.389
228.563

6.734,00

6.734

26.101,40
48.060,15
8.360,44
676,00
1.322,33
12.429,33
13.330,00
117.013,65

22.853
51.326
7.755
676
1.398
13.241
6.667
110.650
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Noter til balancen
Anlægsaktiver
Note

31.12.2018
€

31.12.2017
€

Årets
tilgang

Årets
afgang

Årets
afskrivninger

€

€

€

I. Materielle anlægsaktiver

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

15 Udeanlæg
Nerongsalle 27, Flensborg

16 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Sundhedscentret
Dansk Alderdomshjem
Steensen Stiftelsen
Clementshus
Pensionistboliger Nerongsalle 27a

III. Finansielle anlægsaktiver

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

198.854
11.198

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

1.502.395
85.463
5.889.006
30.360
679.832
964.330
909.009
10.060.395

6.084,96
6.084,96

12.819
12.819

110.386,00
192.800,00
76.843,92
5.296,00
4.805,19
390.131,11

92.788
206.332
85.204
5.972
6.128
396.424

210.052

31.12.2018

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

25.500
6.740
350
7.400
7.500
47.490

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

5.651,75

5.652

Union-Bank 2003002341,
Uddannelseslegat

47.554,02

44.692

Union-Bank 2002002348,
Legat for trængende Flensborgere

19.772,05

17.269

Union-Bank 2004002345,
Helselegat

22.153,75

21.292

4.048,96
99.180,53

88.905

Union-Bank 448060,
Sparekassebog Dansk Aldersomshjem

34.892
1.987
137.007
705
15.810
21.258
21.139
1.231.233
1.231.233

232.798

6.734
6.734

43.699
34.528

78.228

26.101
48.060
8.360
676
1.322
84.520

31.12.2017
€

€
17 Værdipapirer
Union Bank aktier, Uddannelseslegat
Union Bank aktier, Helselegat
Slesvigsk Kreditforening
Union Bank aktier, Münchow legat
Union Bank aktier, Arv F.Pinn

556.271
556.271
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13 Grunde
Skovgade 45, Flensborg
Nerongsalle 27, Flensborg
Sanatorievej 4 og 6, Hjerting

ÅRSREGNSKAB 2018

Omsætningsaktiver

31.12.2018
€

Note
II. Tilgodehavender
19 Andre tilgodehavender
Depositum kontor Hattsted
Tilgodehavender løn
Tilgodehavender projektmidler

20 III. Indestående i bank og kassebeholdning
Kasse Sundhedscentret
Union Bank 11940
Sydbank 110950-8 (538.070,55 kr)
Union Bank 21393 / plejekonto
Sydbank Flensborg
Union Bank 1000002344 / gavekonto
Union Bank 15679
Union Bank 19941
Union Bank 20931
Union Bank 26026 / familie i nød
Slesvigsk Kreditforening 281417
Kasse Dansk Alderdomshjem
Union Bank 11932
Sydbank 110980-5 (398.507,49 kr)
Union Bank 11967 / Alderdomshjemsudvalget

1.300,00
200.000,00
201.300,00

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

31.12.2017
€

1.300
4.279
317.563
323.142

446
29.735
41.014
781
16.968
99.429
4.728
995
4.478
3.550

53.367,10

67
2.750
9.673
12.779

10.887,88
377.228,53

13.098
240.491
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Egenkapital
Note
21 Egenkapital 1.1.
Afskrivninger bygninger
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

Hensættelser
Note
22 Andre hensatte forpligtelser
Bennetgaard Støttekreds, gaver
Helselegat
Akuthjælp til familier i nød
Legat til uddannelse for unge u. 23 år
Legat til trængende Flensborgere

2017

2018

€

€

8.832.341,80
-

232.797,99
1.348,65
8.600.892,46

31.12.2018
€

8.830.029
-

232.798
235.111
8.832.342

31.12.2017
€

95,00
22.077,95
3.249,20
47.244,32
19.772,05

50
21.292
3.550
44.692
17.269

Formålsbestemte gaver, Sundhedscentret
Legat til fordel for ældre
Opsparing Alderdomshjemsudvalg

171.514,55
5.561,75
10.893,83

167.160
5.652
13.098

Formålsbestemte gaver, Dansk Alderdomshjem
Personalegavekasse Alderdosmhjem
Hensættelse til merearbejdstimer
Hensættelse til instandsættelser

65.451,20
3.449,71
73.800,00
5.000,00
428.109,56

60.211

Regnskab

332.974
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Langfristede gældsforpligtelser
Note
23 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
Pensionistboliger Nerongsalle 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

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

31.12.2018
€

31.12.2017
€

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

34.421
26.700
902.133
360.924

238.233,69
111.136,55
126.351,06

246.405
114.949
138.148

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

168.906
19.409
49.084
82.517

49.113,86
34.379,73
34.379,73

50.661
35.462
35.462

1.631.769,91
3.818.705,73

2.265.181

8.180,00
61.355,00
69.535,00

8.180
61.355
69.535

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

718
234
53.984
3.394

Kortfristede gældforpligtelser
25 Anden gæld
Øvrige forpligtelser
Skyldig løn
Skyldig skat- lønninger
Skyldig afgift til social sikring
Union-Bank 11932
Union-Bank 11940
Mellemregningskonto beboere
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202
58.532

ÅRSREGNSKAB 2018
Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget og forretningsføreren har
dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten
for 2018.
Årsregnskabet for Dansk Sundhedstjeneste for
Sydslesvig e.V. er aflagt efter god regnskabsskik
og under hensyntagen til forskrifterne i gældende
lovgivning og "Pflegebuchführungsverordnung".
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et

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.

retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
Flensborg, 11. marts 2019

Forretningsfører:

…………………………………….
Tom Petersen

Forretningsudvalget:

……………………………………

Randi Kuhnt (formand)

Jacob Ørsted (1. næstformand)

………………………………………

……………………………………

Maren Schultz (2. næstformand)

Annemarie Erichsen (bisidder)

………………………………………

…………………………………….

Karen Scheew (bisidder)

Susanne Bahnsen (bisidder)

Regnskab

………………………………………

………………………………………
Uwe Jacobsen (bisidder)
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ÅRSREGNSKAB 2018
Revisionsberetning

I 2018 har Sundhedstjenesten købt Kystsanatoriet i Hjerting til rekreationsophold og optaget
lån hertil. Efter udsagn af forretningsføreren

Undertegnende har revideret regnskabet for

blev der indhentet flere tilbud omkring finansie-

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V. i

ringsmuligheder. Samtidig har Sundhedstjene-

forretningsåret 2018 i overensstemmelse med

sten overtaget driften af sanatoriet i sin helhed.

vedtægternes § 6 for Dansk Sundhedstjeneste

Der indhentes generelt flere tilbud, når større

for Sydslesvig e.V.

anskaffelser skal foretages, hhv. større arbejder
til vedligeholdelse af bygninger skal gennemfø-

INDLEDNING

res. Betaling af regninger sker under hensyns-

Den af Sundhedsrådet valgte revision anser sig

tagen til likviditeten hurtigst muligt, så evt. beta-

først og fremmest som en bilagsrevision. Revi-

lingsrabatter udnyttes. Efter vores indtryk bru-

sionen tager udgangspunktet i regnskabets tal

ges de til rådighed stående midler sparsomme-

og budget for det løbende år og ser samtidig på

ligt og hensigtsmæssigt.

den langsigtede udvikling af regnskabet. Forret-

Personaleudgifterne er i overensstemmelse

ningsførerens udkast af regnskabsberetning

med gældende overenskomster. Inden for

blev fremvist for revisionen, den giver en del

Sundhedstjenesten findes nu to forskellige hus-

forklaringer om regnskabets udvikling. Boghol-

specifikke overenskomster. En for Dansk Alder-

deriet efterlader et professionelt indtryk. Revisi-

domshjem og en for Sundhedscenteret. Der

onen tager ikke hensyn til, efter hvilke love

blev taget en stikprøve af en lønseddel. Afreg-

regnskabet udføres på. Vi har dog vurderet, om

ninger sker i henhold til tysk lov. Revisionen af

regnskabets informationer som helhed er fyl-

lønsedlerne bliver med jævnlige mellemrum fo-

destgørende.

retaget af det tyske skattevæsen og af Deutsche Rentenversicherung. Under revisionen

1. DISPOSITION OVER
BEVILLIGEDE MIDLER

har vi set på interne kontrolmekanismer i forhold til ansættelsespolitik og konstateret, at for-

De bevilligede midler fra Danmark bliver tildelt

eningen har en intern ansættelsesprocedure,

Sundhedstjenesten efter andragende.

som efter vores bedømmelse er egnet.

I finansloven for finansåret 2018 beskrives,

I 2013 blev der gennemført en revision af det

hvad midlerne fra Danmark skal bruges til. Bud-

tyske skattevæsen for tidsrummet 1.1.2009 til

gettet og regnskabet bliver brugt som andra-

31.12.2012 for både Dansk Sundhedstjeneste

gendet til Sundhedsministeriet. Efter gennem-

for Sydslesvig og Dansk Alderdomshjem.

gang af regnskabet kunne der ikke findes afvi-

Den sidste revision fra Deutsche Rentenver-

gelser fra anmærkningen (16.11.61, Finanslov

sicherung blev gennemført i september 2018

for finansåret 2018). Vi har konstateret, at mid-

for tidsrummet 1.1.2014 til 31.12.2017.

lerne blev afhentet.
Stikprøver af udgiftsposter viste, at disse var
behørigt dokumenteret og bogført på de rigtige

2. BUDGET 2018, REGNSKAB 2018
OG BUGET 2019

konti. Under den samtidig gennemførte bilags-

Budget for forretningsåret 2018 viste et samlet

revision blev der konstateret, at disse var forsy-

overskud på € 3.362,00. Regnskabsåret ender

net med konteringsstempel eller lignende. Alle

med et overskud på € 1.348,65 for Dansk Sund-

bilag var bogført på de rigtige konti.

hedstjeneste.
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ÅRSREGNSKAB 2018
Siden 1. januar 2016 er afskrivningsprincip-

4. KASSEREVISION

perne uændret, hvorefter anskaffelser over €

Den 28.2.2019 har revisionen uanmeldt revide-

410,00 eksklusive moms aktiveres og afskrives
over den forventede levetid. Bygninger bliver
afskrevet via egenkapitalen. For året 2019 udviser budgettet for Sundhedstjenesten herefter
et udlignet resultat. Det løbende regnskab bliver i ledergruppen opdateret med tre måneders
mellemrum, så der hurtigt kan reageres på afvigelser.

3. PLEJEHJEMMETS BOGHOLDERI
Som i alle år blev der ved revisionen også set
på plejehjemmets bogholderi, som er separeret
fra det almene bogholderi af Dansk Sundheds-

ret kassebeholdningen i Dansk Sundhedstjeneste og den 9.5.2018 de tre kontantkasser på
plejehjemmet. Der blev afstemt kassebeholdningerne og de ikke bogførte bilag med bogholderiet.
Kassebeholdningerne havde ingen difference.
Der bliver regelmæssigt indbetalt på de løbende konti, sådan at kassebeholdningerne
ikke bliver for store.

5. ÅRSREGNSKABET
Det foreliggende årsregnskab pr. 31.12.2018 er

tjeneste. Også for dette gælder konstaterin-

i overensstemmelse med bogholderiet.

gerne fra punkt 1.

Regnskabet er dermed aflagt efter lovgivningens og vedtægternes bestemmelser.

Flensborg, den 28. februar 2019
……………………………………

……………………………………

Oliver Trojan (revisor)

Erko Müller (revisor)

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

………………………………………

……………………………………

Randi Kuhnt (formand)

Jacob Ørsted (1. næstformand)

………………………………………

……………………………………

Maren Schultz (2. næstformand)

Annemarie Erichsen (bisidder)

………………………………………

…………………………………….

Karen Scheew (bisidder)

Susanne Bahnsen (bisidder)

………………………………………
Uwe Jacobsen (bisidder
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Forretningsudvalget:

ÅRSREGNSKAB 2018
Revisionspåtegning

Det er vores opfattelse, at der er taget skyldige
økonomiske hensyn med institutionernes drift
og med foreningens midler. Det er herudover

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregn-

vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i

skab for året 2018 for Dansk Sundhedstjeneste

overensstemmelse med lovgivningens og ved-

for Sydslesvig e.V.

tægternes krav til regnskabsaflæggelse, og at
det er et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resul-

Den udførte revision:

tat.

Vi har udført revisionen med henblik på at opnå
en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

Endelig skal vi erklære:

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af

- at vi under vor revision har modtaget alle de

væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget

oplysninger, vi har anmodet om.

og dokumentation for de i årsregnskabet an-

- at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgiv-

førte beløb og øvrige oplysninger.

ningens og vedtægternes krav til regnskabs-

Vi har endvidere vurderet, om regnskabets in-

aflæggelsen.

formationer som helhed er fyldestgørende.

- at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-

med de givne vilkår, tilskudsgrundlaget er op-

hold.

gjort i overensstemmelse med de gældende
regler

Flensborg, den 28.2.2019

……………………………………

……………………………………

Oliver Trojan (revisor)

Erko Müller (revisor)
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Medlemmer af Sundhedsrådet pr. 15.2.2019
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.

Ubesat

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Ubesat

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Jacob

Ørsted

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

Uwe

Jacobsen

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

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

