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Af Af Jens Peder Østergaard, jepo@berlingskemedia.dk
Torsdag den 5. marts 2015, 14:34

Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem er nu oppe på
445 medlemmer og satser på at samle en halv million kroner
ind lokalt.
Selv om Frederiks Friplejehjem er et stykke fra at blive realiseret, går det strygende med at skaffe
opbakning.
Det kan blandt andet ses på, at medlemmerne fortsat strømmer til støtteforeningen.
På foreningens nylige generalforsamling i Seniorhuset i Karup, hvor et halvt hundrede var mødt
frem, kunne formand John Andersen således fortælle, at der nu er 445 medlemmer af
støtteforeningen.
Flest er der i Frederiks, hvor friplejehjemmet jo skal ligge på Trehusevej, men der er også mange
fra Karup - plus en del fra Skelhøje, Grønhøj, Kølvrå og Havredal.
Byggeriet af friplejehjemmet, der efter den oprindelige plan skulle gå i gang i år, er udskudt på
grund af ændrede regler for tildeling af friplejehjemspladser fra den årlige, statslige kvote.
Kommunen har dog sat den nødvendige lokalplanlægning for plejehjemsbyggeriet i gang. Og nu
ser det ud til, at en kommende lov fra sommer ophæver kvote-begrænsningen.
Til gengæld må kommunerne frem over selv bestemme mere over, hvor meget de vil give i tilskud
per plads til friplejehjemmene. Og det får sikkert også en betydning for det kommende Frederiksplejehjem.

Lokal indsamling
Men lige nu drejer det sig mest om at skaffe startkapital. Lån og tilskud fra forskellige skal
finansiere størstedelen af de 42 millioner kroner, som plejehjemmet koster at etablere.
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Men friplejehjemsforeningen og støtteforeningen satser også på at skrabe en halv million kroner
sammen lokalt. Dels fra private, dels fra virksomheder og fonde. Dette arbejde går for alvor i gang
her i foråret, fortalte John Andersen i sin beretning.
»Det er mig meget magtpåliggende at understrege, at alle beløb, store som små, modtages med
taknemmelighed. Vi vil også i løbet af den kommende måneds tid henvende os til områdets
erhvervsliv samt diverse fonde med en anmodning om økonomisk støtte,« sagde han blandt andet.
Hensigten er, at støtteforeningen skal købe grunden på Trehusevej af Frederiks Menighedsråd for
derefter at donere den til plejehjemmets bestyrelse, der således får en vis egenkapital.
John Andersen pegede endvidere på, at de mange støttemedlemmer kombineret med en vellykket
indsamling »vil sende et flot signal til omverdenen om, at vi virkelig ønsker, at projekt plejehjem
skal blive en realitet, og at vi også er parate til at stå sammen om dette projekt«.

Tre blev genvalgt
Generalforsamlingen genvalgte Frank Larsen, Karup, Kurt Westphal, Karup og Jens Andersen,
Frederiks, til bestyrelsen for friplejehjemmets støtteforening.
Under eventuelt var der indlæg fra formanden for Frederiks Friplejehjem, Gregers Laigaard, samt
en projektstatus fra næstformand Svend Jørgensen. Der var stor spørgelyst og debativer blandt de
fremmødte, ikke mindst set i lyset af de senere måneders kontante kritik af den kommunale
ældrepleje.
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