Støtteforeningen Tornby Friplejehjem
Referat fra generalforsamlingen 2020, den 100821

1. Valg af dirigent
Ole Rimmen bød velkommen, og foreslog John Kongerslev som dirigent. Det skete.
DAGSORDEN
Dagsorden i henhold til vedtægterne
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleanter
Eventuelt
Medlemmer, der ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal indsende deres forslag senest 14 dage før generalforsamlingen til
foreningens formand.
Ole Rimmen, Bestyrelsesformand

2. Formandens beretning
Ole Rimmen fremlagde beretning, og citerede fra de skriftlige indlæg
bestyrelsen har sendt siden GF 250220.
2.1.

Vi har modtaget Planklagenævnets afgørelse, som desværre går os
imod.
CITAT :

Planklagenævnets afgørelse 110321.
Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Hjørring
Kommunes afgørelse af 5. september 2019 om afslag på planlægning
til et friplejehjem på ejendommen i Tornby.
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Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for
anden ad-ministrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om
Planklagenævnet.3 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal
være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, stk. 4, i lov om Planklagenævnet.
Vi har i bestyrelsen for Støtteforeningen, i samråd med Fondens
bestyrelse, besluttet at søge at opnå politisk flertal for en genoptagelse
af sagen i det Byråd som tiltræder til januar 2022. Vi retter skriftlig
henvendelse til alle kandidater til byrådet, ca 75-100 personer, og beder
om svar fra den enkelte, angående stillingtagen for eller imod en
genoptagelse.
Lykkes det ikke, har vi indenfor fristen på 12 måneder, fra
Planklagenævnets afgørelse (d.v.s. den 110322) til at indklage
Kommunen for Ombudsmanden.
Spørgsmål til Ministrene:
2.2
§ 20 Spørgsmål til Sundheds- og Ældreminister Magnus
Heunicke.
§ 20 spørgsmål til Social-og Indenrigsminister Astrid Krag.
Jane Heitmann og Karsten Lauritzen:
Vil ministeren beskrive hvorledes den fri etableringsret for plejehjem
fungerer i Tyskland og i forlængelse heraf tilkendegive hvilke
lovmæssige barrierer der er i den nuværende danske lovgivning samt
hvilke muligheder der er for, at vi i Danmark kunne indføre en
lignende lovmæssig hjemmel for etablering af f.eks. friplejehjem.
Debatten er højaktuel i alle landets medier for tiden.
2.3. Presseomtale:
Den 030621 i bladet VI-TO, Tornby:
Der er stadig behov for et friplejehjem i Tornby.
Vi har som bekendt anket beslutningen, som byrådet i Hjørring kommune
vedtog den 4.9.2019 om, at der ikke må laves lokalplan for opførelse af et
friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer.
Efter halvandet år har Planklagenævnet besluttet, at kommunens beslutning
ikke er ulovlig.
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Vi mener dog stadig, at der er behov for et plejehjem i Tornby efter, at man
har lukket Havbakken. Samtidig er Hjørring Kommune en af de få kommuner
i landet der ikke har et friplejehjem og dermed giver borgere en alternativ
valgmulighed til et kommunalt plejehjem.
Kommunen vil godt nok opføre et stort kommunalt plejehjem i Sindal, men
ældre i Tornby og omegn vil helst blive i deres lokalområde, også når
plejeopgaven bliver for stor til at klare i eget hjem og der er brug for døgnpleje
på et plejehjem. Den unikke natur i Tornby vil også tiltrække ældre
andre steder fra.
Ifølge ventelister på plejehjemsplads for Hjørring kommune har der ikke
ændret sig væsentligt i perioden fra november 2019 til den aktuelle fra den 2.
februar 2021. Ventetiden er tværtimod blevet længere også for borgere med
tre eller flere ønsker dvs. fra 63 dage til aktuelt 108 dage på trods af, at der
samlet er etableret yderligere 10 pladser/boliger siden nov. 2019. Samtidig
viser undersøgelser fra andre kommuner at prisen på maximal pleje i eget
hjem er mere omkostningsfyldt for kommunen end en driften af en
plejehjemsplads.
Derudover viser tallene, at der vil komme til at mangle plejehjemspladser i
hele Hjørring Kommune. Så 24 plejehjemsboliger i Tornby, som i
opførelsesfasen vil være selvfinansierende og ikke koste kommunen 1 kr vil
kunne yde et bidrag til afhjælpning af mangel på plejehjemspladser.
Prisen for den enkelte borger for at bo på et friplejehjem er det samme, som
at bo på et kommunalt plejehjem og med udgangspunkt i loven om
Friplejehjem fra 2015 er der ikke en ekstraudgift for kommunen.
De politiske vinde også for den nuværende regering går jo på, at styrke
lokalsamfundet og det vil et friplejehjem i Tornby i høj grad medvirke til.
Vi synes, at der skal være et alternativ til kommunale plejehjem, som nogle
steder er blevet til ”plejehjemsfabrikker” jævnfør tv-udsendelserne fra sidste
år ” Plejehjemmene bag facaden” .
Vi mener stadig, at kommunens beslutning bygger på et ideologisk
grundlag og centralisering af drift, som strider imod loven om friplejehjem fra
2015.
Vi vil nu overveje at indbringe sagen for Ombudsmanden. Vi vil bede
ham tage stilling til, hvorvidt borgmester Arne Boelt og 15 andre medlemmer
af dette byråd støtter sagen på usaglige hensyn, og sagen dermed er behæftet
med en retsmangel.
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Byrådet brugte i september 2019 administrationsbeføjelsen i Planloven til at
centralisere den kommunale ældrepleje. Borgmester Arne Boelt har meldt
ud, at han vil nedlægge 4 plejehjem, Tornby, Tversted, Bindslev og
Sindal, og flytte de ældre lejere fra disse lokalbyer til et
”erstatningsplejehjem” i Sindal med fra 96 til 148 pladser.
Der kan tillige være tale om et misbrug af reglerne i Styrelsesloven, hvorefter
de enkelte styringsopgaver skal være adskilte, og om almindelige
forvaltningsretlige regler om partshøring, ligebehandling og opfyldelse af
Verdensmålene. Det vil vi bede Ombudsmanden om at tage stilling til.
Ved kommunevalget til efteråret vil vi opfordre vælgerne, som ønsker, at der
skal være mulighed for at etablere friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer i
kommunen, at stemme på de lister og kandidater, der vil omgøre
beslutningen af 4.9.2019, således at der vil blive mulighed for at etablere et
friplejehjem i Tornby på lige fod med øvrige kommuner i landet.
I perioden inden kommunalvalget vil vi sætte fokus på debatten omkring
hvilke værdier omkring et værdigt ældre liv og kontakt til nærmiljøet – om
eksklusion eller inklusion af ældre i lokalsamfundet. Vi vil op til
kommunevalget, spørge alle lister og kandidater, hvorledes de forholder
sig til, at omgøre beslutningen fra 4.9.2019. Så vil de vælgere, der ønsker at
bevare muligheden for et friplejehjem i Tornby og andre lokalbyer, vide
hvem de skal stemme på og ikke mindst, hvem de ikke skal stemme på.
Sidste år blev vi certificeret af Sundhedsstyrelsen til at drive et friplejehjem,
samtidig fik vi andel i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kvote på 225
friplejeboliger i Danmark.
Vi har økonomien på plads for at etablere et friplejehjem i Tornby og vi
opfordrer stadig folk til, at blive medlem af støtteforeningen.

Friplejehjem i Ulsted, men ikke i Tornby
I Nordjyske var der den 27.7 en artikel om et nyt friplejehjem i Ulsted.
Vi har forsøgt det samme i Tornby.
Lighedspunkter: Ulsted og Tornby er to landsbyer på samme størrelse.
Begge har efter en byrådsbeslutning fået nedlagt deres kommunale plejehjem.
Begge steder har lokale kræfter arbejdet på at få oprettet et friplejehjem i
stedet. Jon Pugholm har været konsulent begge steder og man har fået
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finansieringen på plads. Sigurd Jacobsen har begge steder tegnet et
friplejehjem med plads til 24 beboere og et udenomsareal med plads til
fritidaktiviteter geder og høns m.v
Ulsted ligger i Aalborg kommune og Tornby i Hjørring kommune. Begge
steder har man en socialdemokratisk borgmester.
Forskelle: Den socialdemokratiske ledede kommune i Aalborg har ikke
modsat sig, at der blev lavet en lokalplan for oprettelse af et friplejehjem i en
lokalby Ulsted. I Hjørring har borgmesteren med et snævert flertal af
Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten 16 mod 15 den 4.9.2019 besluttet, at
der ikke må laves lokalplaner for oprettelse af et friplejehjem i Tornby og
andre lokalbyer. Vi håber, at de lokalpolitikere, der bliver valgt til
Hjørring byråd den 16. november vil skele til Aalborg og ophæve
beslutningen af 4.9. 2019. Det gælder selvfølgelig især politikere
fra det flertal, der stemte beslutningen igennem.

Beretningen blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskab
Niels Anker Jensen gennemgik det reviderede årsregnskab, som viser et overskud
på kr. 136, og en egenkapital på kr. 25.314.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100.
6. Valg til bestyrelsen, der skal opstilles 3-4 kandidater i 2021, ud over de nuværende 7
medlemmer af bestyrelsen. Det sker ved skriftlig afstemning, der uddeles
stemmesedler, der udpeges to stemmetællere, de 7 der har fået flest stemmer er valgt.
7. Valg af suppleanter
Hanne Kirketerp og blev Birgitte Reiter. Andre forslag ?
8. Valg af revisor
Niels Christian Jakobsen blev genvalgt. ?
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Som dirigent:
John Kongerslev.
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