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På repræsentantskabsmøder skal der aflægges beretning over 
virksomhedens aktiviteter i den forløbne periode. Vi kan se 
tilbage på en periode, hvor resultaterne af det lange seje træk, 
vi sammen har været igennem om fornyelse af tankesættet om 
vedligeholdelse og visionen om at bygge nyt på en anden måde, 
nu er slået igennem.

Færdiggørelsen af byggerierne i Kollektivcentret Tjørring og af 
H2College i Birk har dokumenteret for alle, at vores boligselskab 
på alle niveauer har evnen og viljen til at gennemføre de mål, vi 
har sat os. Vores boligselskab har vist vejen. Ledelse, medarbej-
dere og bestyrelse har hver på deres måde bidraget til den særde-
les positive udvikling.

De resultater, vi i fællesskab har skabt, har også vakt opmærk-
somhed uden for kommunes grænser. Vi har vundet 3 priser, og 
det er der grund til at være stolt over.

Ledelse og medarbejdere arbejder alle på et højt niveau. For at 
en organisationsbestyrelse kan være en rigtig sparringspartner, 
skal vi internt i bestyrelsen se på vores eget arbejde. 

Organisationsbestyrelsen ønsker også at udvikle sig. Vi ønsker, 
at vores deltagelse i boligselskabet virke skal være på samme 
høje niveau som ledelse og medarbejdere. Det er nødvendigt, for 
at kløften mellem administration og bestyrelse ikke bliver for 
stor. Det arbejde vi her har sat i gang, skal være i tæt dialog med 
afdelingsbestyrelserne. 

Der er så meget aktivitet i vores boligselskab med en mangfol-
dighed af temaer. Nybyggeri, store renoveringer, strategiske 
samarbejder osv.  

Hvis ikke vi er bevidste om  at få største fællesnævner frem fra 
afdelingsbestyrelse til organisationsbestyrelse i forståelsen af, 
hvad vi vil med vores boligselskab i fremtiden, så kan det gå galt. 
Her har vi hver vores rolle. Den proces vi har sat i gang i den 
anledning, har organisationsbestyrelsen store forventninger til. 

Vi håber, at alle vil medvirke og spille med på holdet. Det er vores 
boligselskabs fremtid, der er i spil.

S t e e n  J o n a s s e n

Årsberetning 2008-2009 for Boligselskabet Fruehøjgaard
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V I S I O N E R
                                     for danmarks bedste boligselskab

I Boligselskabet Fruehøjggaard gør vi op med fodslæbende ten-
denser i den almene sektor og lægger os i selen for at skabe Dan-
marks bedste boligselskab.

et godt sted at bo
I de seneste år er der sket store forandringer i den almene bolig-
sektor. Vi er kommet i hård konkurrence med ejerboliger, der på 
grund af lav rente og nye lånetyper har tiltrukket flere beboere. 
På trods af det har alle vores boliger været lejet ud. 

Nu er finanskrisen sat ind, og i løbet af de næste år vil vi kunne 
se, om det har betydning for søgningen til vores boliger med læn-
gere ventelister til følge. Men eventuel større søgning skal ikke 
være en sovepude. Som boligselskab har vi altid bestræbt os på at 
være med helt fremme, og det vil vi fortsætte med. 

For at kunne kalde os Danmarks bedste boligselskab har vi sat 
nogle tiltag i gang, der blandt andet skal sikre bedre boliger, bed-
re service og et højnet informationsniveau over for både beboere 
og ansatte. Det drejer sig bl.a. om igangsættelse af store reno-
veringsprojekter og grønt nybyggeri for at skabe tidsvarende og 
spændende boliger. 

For at kunne yde bedre service har vi bl.a. udvidet vores åbnings-
tider og igangsat brugerundersøgelser. Det kan være med til at 
give os et billede af beboertilfredsheden i boligselskabet og ikke 
mindst, hvor vi skal sætte ind for at møde beboernes ønsker 
bedst muligt.
 
På kommunikationsfronten gør vi meget ud af, at vores lejere 
og ansatte altid er informeret om forhold, der berører dem – via 
hjemmeside, breve, nyhedsbreve m.m. – udfra princippet om at 
åbenhed, dialog og et højt informationsniveau skaber forståelse 
mellem lejere og ansatte. Dermed får vi også taget eventuelle 
konfrontationer og misforståelser i opløbet. 

mennesKet i CentrUm
Vi vil ikke bare i ord, men også i handling vise, at mennesket er 
i centrum. Derfor udviser vi åbenhed og forsøger at skabe tro-
værdighed og tillid i kontakten med andre og sørger for plads til 
mangfoldighed. Vi vil sørge for, at beboerne får den vejledning og 
betjening, der understøtter lysten til blive boende i en af vores af-
delinger, og at løfter til beboerne indfries til tiden. 

Boligselskabet Fruehøjgaard har i sit virke altid lagt stor vægt 
på princippet om medbestemmelse til lejerne, hvilket i dag giver 
sig udslag i et særdeles aktivt beboerdemokrati i boligselskabets 
afdelinger. På samme måde arbejdes der i øjeblikket i boligsel-
skabets bestyrelse aktivt for at skabe udvikling, kreativitet og 
fremdrift i organisationen, hvilket skal kvalitetssikre boligsel-
skabet og skabe fundamentet for fremtidens boligselskab med 
plads til alle. 

bÆredygtige ProJeKter
At bygge miljørigtigt er én måde at fremtidssikre Boligselskabet 
Fruehøjgaard på. Og pointen i bæredygtigheden gælder økono-
misk såvel som miljømæssigt. De nyopførte miljøboliger skal 
matche priserne på normalt støttet byggeri, hvilket er lykkedes 
til fulde i det nyopførte H2College. De grønne tanker indtænkes 
så vidt muligt også i renoveringsprojekterne.

Men bæredygtighed gælder ikke kun omformningen af boligsel-
skabets boliger. Bæredygtighed kræver også adfærdsændringer 
blandt lejerne. 

I starten af 2009 fik Boligselskabet Fruehøjgaard i samarbejde 
med EnergiMidt A/S tildelt 675.000 kr. til et projekt, der skal 
udvikle og afprøve forskellige virkemidler til fremme af ener-
gioptimale løsninger og adfærd i ungdomsboliger. Tanken er, at 
øget energibevidsthed genererer energibesparelser. 
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den store dag
Efter studietur til Østrig, arkitektkonkurrence, valg af leverandø-
rer og meget andet forberedelsesarbejde kom året endelig, hvor 1. 
spadestik til H2College skulle foretages, og byggeriet påbegyndes. 
Den 5. maj 2008 var dagen, hvor byggeriet blev sat i gang med et fi-
redobbelt spadestik af miljøminister Connie Hedegaard, bestyrel-
sesformand for Boligselskabet Fruehøjgaard Steen Jonassen, MF 
for Det Radikale Venstre Johannes Poulsen og kommunaldirektør 
i Herning Kommune Ole Jespersen. 

Efterfølgende blev der holdt taler i Studenterhuset, der alle hyl-
dede H2College som et nytænkende projekt. Steen Jonassen ud-
talte, at ”de nye boliger lever op til alle moderne krav – ikke kun 
den slags krav, som nutidens unge mennesker stiller om kom-
fort, men også de krav, der stilles for at bevare og beskytte mil-
jøet [...] H2College skal være et fyrtårn, andre bygherrer kan pejle 
efter i bestræbelserne på at skabe bæredygtigt byggeri”. Connie 
Hedegaard kvitterede ved at sige, at ”det er præcist sådan noget, 
der skal til. 40% af energiforbruget i Danmark sker i hushold-
ningerne. Det er indlysende, at der hele tiden skal tænkes i nye 
løsninger”. 

Så kunne byggeriet gå i gang, og i resten af 2008 var tyske hånd-
værkere fra Ökologischer Holzbau, der havde leveret elementerne 
til byggeriet, i gang med opførelsen sammen med bl.a. danske elek-
trikere, gulvmontører og VVS-folk. Der blev holdt byggemøder, 
støbt fundamenter, monteret elementer, revideret tidsplaner, ind-
hentet forsinkelser mv. Alt det som hører en aktiv byggeplads til.

frem og tilbage med brinten
Boligselskabet Fruehøjgaard  har efter brintdelens indførelse i 
projektet brugt en del tid og kræfter på at få denne del af det 
samlede H2College-projekt til at falde på plads – særligt mht. til 
driftsansvaret. Hovedproblemet for brintdelen har dog været, 
at HIRC (Hydrogen Innovation & Research Centre) skulle bruge 
ekstra tid til at lokalisere den manglede funding af brintanlæg-
gene. Herning Kommune blev ansøgt om yderligere penge, hvil-
ket forsinkede planlægningen. Derudover skulle der findes en 
ekstra mio. kr., for at projektet kunne blive gennemført. Efter en 
længere periode end beregnet faldt fundingen endeligt på plads 
i efteråret 2008.

Ud over disse økonomisk betingede forsinkelser har der været 
diskussion om, hvem der skulle have ansvaret for driften af 
mikrokraftvarmeanlæggene og elektrolyseanlægget (samlet 
betegnet brintdelen). Det blev besluttet, at Boligselskabet Frue-
højgaard ikke skulle være en del af driftsaftalen, sådan at de 
brintkyndige også blev de brintansvarlige. Polemikken omkring 
ansvarsplacering resulterede i, at der blev bestilt en alternativ 
energiløsning i tilfælde af, at brintdelen ikke kunne gennem-
føres. Så jordvarmeanlæg blev bestilt, da dette også er en ved-
varende energiform, der samtidigt kunne anvende det allerede 
anlagte brintrørsystem. Dette har sikret, at H2College fortsat vil 
blive forsynet med vedvarende energi – også efter brintforsøgets 
afslutning . 

[ å r e t s  a K t i v i t e t e r ]
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5. november
h2College vinder dogme 2000-prisen

19. november
rejsegilde

7. januar
h2College vinder den nationale Kloge m2-pris

15. januar
indflytning i h2College

28. november
h2College vinder Kloge m2-prisen

5. maj
1. spadestik
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Prisregn
Det stod hurtigt klart, at der ville komme stor opmærksomhed 
om H2College. Journalister fra flere forskellige medier begyndte 
tidligt i projektet at kredse om H2College. Faktisk allerede før 
opførelsen. Den første officielle anerkendelse af H2College var 
Dogme 2000-prisen, der blev uddelt den 5. november ved en ef-
terårskonference i Malmø. H2College vandt prisen sammen med 
”Barn i en Hållbar stad”. H2College og det svenske projekt vandt 
ud over æren 25.000 kr. hver. Dogme 2000-prisen er en pris ind-
stiftet af miljøkommunerne Albertslund, Ballerup, Fredericia, 
Herning, Kolding, København og Malmø.

Dernæst vandt H2College Kloge m2-prisen, som er indstiftet af 
Realkredit Danmark. Fredag den 28. november overrakte Jacob 
Christensen Flarup, der er erhvervscenterdirektør i Realkredit 
Danmark, prisen på 30.000 kr. til Bjarne Krog-Jensen med or-
dene: »H2College er et enestående byggeprojekt, fordi det er det 
første, der får flere energitiltag til at gå op i en højere enhed. Det 
handler om at turde udføre store visioner i praksis. Derfor var vi 
ikke i tvivl om, at det var H2College, der i år skulle have prisen. 
Her sparer man ikke blot på CO2-udledningen - nej, man fjerner 
den helt«. 
 
Formand for Fruehøjgaard Steen Jonassen kvitterede for prisen 
med ordene: »Det er en stor fornøjelse at modtage en pris, der 
anerkender det rigtige i at opføre et byggeri som H2College med 
dets mange energiløsninger. Man kunne have »sat en vindmølle i 
den anden ende af stikkontakten«, og så havde den hellige »ener-
gigrav« været velforvaret. I stedet har man tænkt mange ener-
giløsninger sammen. Det tror jeg, er en indikator på, hvordan 
fremtidens energirigtige byggeri kommer til at udforme sig«

Men ikke nok med at den regionale Kloge m2-pris faldt i Boligselska-
bets Fruehøjgaards turban. Kronen på værket manifesteredes med 
overrækkelse af den nationale Kloge m2-pris på 100.000 kr. Prisen 
blev overrakt den 7. januar ved Realkredit Danmarks nytårskur i 
Bella Centret i København. Bjarne Krog-Jensen kunne trække sig 
sejrrigt ud af konkurrencen med de andre nominerede, Gartneriet 
Alfred Pedersen og Søn ApS og Brintsamfundet Lolland.

ØlKasse og indflytning
Fra de bonede gulve til en ølkasse. Onsdag den 19. november 
blev der holdt rejsegilde for håndværkerne, der arbejdede på op-
førelsen af H2College. Håndværkere og en lang række andre var 
mødt op for at fejre, at der var kommet tag på det nye studenter-
hus og for at nyde en varm pølse i den bidende kulde. Med tem-
peraturer tæt på frysepunktet var det heldigt, at arrangementet 
blev holdt indendørs, og som det hører sig til, blev der holdt taler 
fra en ølkasse. 

Steen Jonassen, formand for Fruehøjgaard, takkede håndvær-
kerne for at få den nye teknik til at fungere i praksis og for - helt 
bogstaveligt - at stå i mudder til knæene for at få de særlige mil-
jøtiltag til at gå op i en højere enhed. Arkitekt Lars Sylvester talte 
også i rosende vendinger om håndværkerne og sluttede med at 
takke på tysk - helt i tråd med det internationale miljø på pladsen.

Den 15. januar var en helt ny mærkedag, da de første studerende 
fik udleveret nøglerne til deres nye miljøboliger. Med sommer-
fugle i maven kunne de første 23 indflytningsparate unge bære 
de første flyttelæs ind i deres spritnye miljøbolig.  

H2College var nået i mål.

antal: 66 ungdomsboliger + udvidelse af studenterhuset i birk 
Centerpark, herning

vision: boligselskabet fruehøjgaard har gennem de senere år 
været meget optaget af at gøre noget ved bæredyg-
tigheden i byggeprojekterne. og visionen om bæredyg-
tighed gælder økonomisk såvel som miljømæssigt. 
h2College bygges derfor til priser, der matcher priserne 
på normalt støttet byggeri, og så er der intet Co2-udslip 
overhovedet!

teknologi: Passivhus-teknologi,  brinteknologi, jordvarme, vindenergi

Partnere: boligselskabet fruehøjgaard
aarhus arkitekterne
niras
danfoss
herning Kommune
naturgas midtnord
dantherm Power
strandmøllen
hydrogen innovation & research Centre
greenhydrogen.dk.

tid: efter indflytning i starten af 2009 vil et evaluerings- og 
måleforløb blive igangsat, der kommer til at løbe i to år.

Økonomi: 65 mio. kr.
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brÆndgårdsParKen lÆgger tag til
I oktober 2008 blev der monteret solcelleanlæg på taget af 
Brændgårdsparken. Solcelleprojektet er kommet til verden ved 
et initiativ fra EnergiMidt, der sammen med Energinet.dk støt-
ter projektet. EnergiMidt er projektleder for andelsprojektet og 
varetager salget af andele. Det er også EnergiMidt, der står for 
den fremtidige drift af solcelleanlægget og sørger for, at andels-
haverne får udbetalt deres indtægt fra salget af elektriciteten. 
Solcelleprojektet har fået et tilskud fra Energinet.dk på 40 %. 
Med montagen af solcelleanlægget på Brændgårdsparkens tag er 
Danmarks største bygningsintegrerede solcelleanlæg en realitet.

Formålet er at få flere mennesker til at investere i grøn energi. 
Før har det kun været muligt at eje et solcelleanlæg, hvis man 
monterede det på sin egen private bolig. Med dette nye initiativ 
er det blevet muligt for lejere at eje en andel af et solcelleanlæg 
lige meget, hvor man bor. Man kan altså eje en andel i solcelle-
anlægget – også hvis man bor andre steder end i Brændgårdspar-
ken. Det nytænkende i projektet er ud over den indlysende mil-
jøfordel, at der ikke længere er nogen binding mellem, hvor man 
bor, og hvor anlægget er! Lejere er nu på banen, når det gælder 
investeringer i grøn energi.

grØn energi
Solcelleanlæg i mørke Danmark er faktisk en god ide, selv om 
det kan lyde som en selvmodsigelse. Selv på Grønland monteres 
solcelleanlæg. Det er en god ide, fordi strømmen fra solcellean-
læg er konkurrencedygtig i forhold til elnetstrøm, da der ikke 
er noget energitab. Derudover er prisen på solcelleanlæg stærkt 
faldende. 

Solceller producerer strøm direkte fra solens lys. Solceller frem-
stiller dermed miljøvenlig energi. Den energi, som solen ud-
sender, opfanges i solcellerne og omsættes til elektricitet. Den 
strøm, som anlægget producerer, anvendes i Brændgårdsparken, 
hvor den vil dække en stor del af det strømforbrug, der er i bo-
ligselskabets fællesarealer. Derefter betaler Brændgårdsparken 
via EnergiMidt et beløb pr. produceret kWh til solcelleanlæggets 
andelshavere. 

Som andelshaver er man med til at gøre en indsats for miljøet. 
Derudover kan man tjene lidt penge på sin investering. Det 

forventes, at indtægten bliver ca. 100 kr. om året pr. andel. An-
delshaverne kan følge strømproduktionen fra anlæggene på en 
hjemmeside, som man får et særligt login til. 

statUs
Indtil videre er der solgt 21 andele svarende til ca. 10 % af anlæg-
gets kapacitet. Disse 21 andele er solgt til 15 personer, hvoraf 
den ene repræsenterer boligafdelingen Brændgårdsparken, som 
har købt 3 andele. Ca. halvdelen af andelen er solgt til personer 
bosiddende i Herning, mens de resterende er fordelt stort set 
ligeligt mellem folk i EnergiMidts forsyningsområde (Midtjyl-
land), og resten af landet. En enkelt andel er solgt uden for lan-
dets grænser, nemlig til en person, der bor på Færøerne.

Der har ikke været nogle nævneværdige problemer i forbindelse 
med installation og opstart af anlægget; tværtimod har der væ-
ret et forbilledligt samarbejde mellem EnergiMidt og  Fruehøj-
gaard i forbindelse med planlægning og etablering af anlægget.

I de første par måneder af indeværende år er der ikke gjort no-
get særligt for at markedsføre andelen, idet man har antaget at 
folk ikke vil købe noget ud over det mest nødvendige efter jul og 
nytår. Nu, hvor det er blevet forår, har andelene været annon-
ceret i et par magasiner, der specielt henvender sig til folk med 
interesse for vedvarende energi. Andelene er også blevet annon-
ceret i bladet ”Boligen”.
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Placering: taget af brændgårdsparken, brænd-
gårdsvej 1-79, 7400 herning

størrelse: 40 kWp (kilowatt-peak)

andele: 320 andele á 125 Wp

Pris pr. andel: 3.000 kr.

anlæggets levetid: minimum 20 år

forventet strømproduk-
tion for anlægget:

634.000 kWh/år

forventet strømproduk-
tion pr. andel:

112 kWh/år

forventet udbytte pr. 
andel:

100 kr./år

[ å r e t s  a K t i v i t e t e r ]
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I starten af 2009 fik Boligselskabet Fruehøjgaard sammen med 
EnergiMidt bevilget 670.000 kr. fra Dansk Energis Energispa-
repulje til et udfordrende energiprojekt med navnet: Udvikling 
og afprøvning af virkemidler til fremme af energioptimale løs-
ninger og adfærd i kollegie- og ungdomsboliger. Projektet har 
til formål at fremme energibevidstheden og dermed generere 
energibesparelser blandt beboere på kollegier og i lignende bolig-
former. Projektet tager sit udgangspunkt i forbrugssituationen i 
Birk College.

Denne målgruppe består primært af helt unge mennesker, der 
ikke har nogen tradition for eller incitament til at tænke ener-
gibevidst. Mange unge, der flytter i en ungdomsbolig eller på et 
kollegium, kommer direkte fra en tilværelse hjemme hos foræl-
drene, hvor de ikke har beskæftiget sig synderligt med elmålere 
og den slags. Det er først nu, at de på egen pengepung får at føle, 
hvad det vil sige at være en energiforbruger. Derfor er der sær-
lige udfordringer i at højne energibevidstheden, og det vil være 
nødvendigt at udvikle og implementere nogle utraditionelle vir-
kemidler til at opfylde projektets målsætning. 

målsÆtning
Helt kort er opgaven at finde ud af, hvad de unges egentlige ener-
giforbrug er, og hvor der kan spares. Dernæst bliver opgaven at 
få de unge til at gøre noget ved det og blive bevidste forbrugere. 
Målsætningen for projektet opfyldes ved at undersøge, hvordan 
den forbrugsmæssige situation er i dag via udregning af forskel-
lige nøgletal. Disse tal vil blive sammenlignet med nøgletallene 
fra andre boligsegmenter for at identificere størrelsen af de ener-
gibesparelser, man kan forvente at opnå. Ud fra disse tal vil fol-
kene bag projektet kunne give anbefalinger til, hvor man bedst 
realiserer energibesparelsespotentialet. 

virKemidler
Efter afdækning af forbrugsmønstrene vil der blive udviklet 
og afprøvet en række virkemidler til at få de unge til at spare 
på energien. Først og fremmest vil der blive udformet relevant 
informationsmateriale, der taler i et sprog, de unge kan forstå. 
Materialet skal promovere en bevidsthedsændring, der gør det 
»cool« at være en bevidst energiforbruger. I projektets indle-
dende fase har man overvejet følgende virkemidler til fremme af 
energibesparelser blandt de unge:

•	 Udarbejdelse af specifikt informationsmateriale til bebo-
ere, udlejnings- og uddannelsesorganisationer m.m.

•	 Forsøg med uddeling og afdækning af effekten af uddeling 
af elspareskinner med henblik på reduktion af standby-
forbrug

•	 Udarbejdelse af systemer til synliggørelse af energiforbrug, 
eksempelvis en webløsning og opsætning af displays i fæl-
lesarealer til kommunikation af aktuelt og summeret ener-
giforbrug

•	 Kampagner hvor en energikonsulent besøger målgruppen 
for at rådgive og besvare spørgsmål om energiforbrug

•	 Mulige organisations- og afregningsformer bringes i an-
vendelse, så energibesparelserne kommer de enkelte lejere 
direkte til gode

•	 Energisparekonkurrence.

Virkemidlerne er naturligvis afhængige af de resultater, der 
kommer frem af den forbrugsmæssige analyse. Projektet løber 
i hele 2009 og vil i hele forløbet trække på de resultater og er-
faringer, der er opnået i tidligere projekter med fokus på teen-
agere. I den forbindelse vil konklusionerne og anbefalingerne fra 
Statens Byggeforskningsinstituts projekt fra 2005 med fokus på 
energiforbrug blive inddraget. 
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Helt tilbage i juni 2006 blev der udformet en helhedsplan for 
renovering af Brændgårdsparken. Gennem mange år havde der 
fra beboernes side været et stort ønske om at få udskiftet vindu-
erne, renoveret badeværelserne og altanerne. En byggeteknisk 
undersøgelse viste, at der var mange andre ting, der også træng-
te til en omfattende renovering, bl.a. reparation af betonskader, 
facadeisolering, murbindere og tagrender. Øget tilgængelighed, 
sammenlægning af små lejligheder til større og forbedring af 
udearealer og opførelse af fælleshus var også nogle af de ønsker, 
der kunne være med til at fremtidssikre den slidte afdeling. 

Ud fra den vedtagne helhedsplan kunne der laves et arkitekt-
konkurrenceoplæg. 11. juni 2008 nåede renoveringsprojektet 
sin første milepæl, da 5 vidt forskellige og meget spændende 
renoveringsforslag blev pakket ud og opstillet til vurdering i gil-
desalen hos Fruehøjgaard. Bedømmelsesudvalget kunne starte 
processen med at finde det mest egnede renoveringsforslag. Den 
16. juni 2008 fik de deltagende arkitekt- og ingeniørfirmaer 1 
time til mundtligt at gennemgå deres renoveringsforslag over 
for fagudvalget og projektets styregruppe, der derefter kunne gå 
i tænkeboks for at finde vinderen.

Arkitektkonkurrencen for renoveringen af Brændgårdsparken 
blev afsluttet den 27. juni, hvor Årstiderne Arkitekter i partner-
skab med ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard blev kåret som vin-

deren af projektet. Løsningsforslaget fra Årstiderne Arkitekter 
blev valgt, fordi der var stor sammenhæng mellem økonomi og 
arkitektur. Den præcise visualisering på plancherne kunne med 
andre ord lade sig gøre i virkeligheden. Årstiderne Arkitekter 
blev også valgt, fordi Boligselskabet Fruehøjgaard havde ønsket 
en renovering med mangfoldighed og arkitektonisk kvalitet, 
hvor vægten var lagt på god formgivning, funktionel kvalitet, 
holdbarhed, miljøhensyn, sociale hensyn og økonomiske hen-
syn. Årstiderne Arkitekter havde i deres renoveringsforslag 
valgt, at hele bebyggelsen skulle ændre karakter fra et meget 
homogent og ensartet udtryk til et mere mangfoldigt og varieret 
udtryk ved at arbejde kompositorisk med to facadematerialer. 
Ved at kombinere disse materialer på forskellig måde kunne der 
skabes et oplevelsesrigt facadeudtryk.

den beboerdemoKratisKe ProCes
Fra første færd har det været et centralt omdrejningspunkt at 
have beboerne med på råd, da det jo er beboernes bolig, der står 
over for en radikal ændring. Derfor tjente det vindende forslag 
kun som udgangspunkt for beboernes videre bearbejdning. I ef-
teråret 2008 skulle arkitekterne, Kuben (der står for møderne 
og genhusningen) og beboerne i fællesskab finde ud af, hvordan 
bebyggelsen skulle udformes og hvilke renoveringsønsker, der 
skulle prioriteres. 
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2. oktober
orienterende stormøde

23. oktober
Workshop

19. november
Workshop

27. juni
vinderen af arkitektkonkurrencen kåres
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Den 2. oktober 2008 bød arkitekterne, Kuben og 
afdelingsbestyrelsen de 111 fremmødte beboere 
velkommen til det første orienterede stormøde i 
Messecenter Herning med ordene. »I dag starter 
det hele”.  Her blev mangfoldighedsvisionen for det 
store renoveringsprojekt præsenteret. Kuben præ-
senterede ved samme lejlighed deres rolle i renove-
ringen og genhusningen. 

Prioritering
Det konkrete beboerarbejde gik i gang den 23. okto-
ber, hvor den første workshop blev afholdt. Mange 
af beboerne fra Brændgårdsparken var mødt op til 
workshoppen i Messecenter Herning for at disku-
tere indretningen af boligerne. Sara Terp Sørensen 
fra Kuben, som står for den beboerdemokratiske 
proces, havde inden workshopen været ude i Brænd-
gårdsparken og interviewe beboerne. Efterfølgende 
var alle inputs blevet samlet i en ønskekasse, som 
dannede baggrund for de renoveringsønsker, der 
skulle diskuteres og prioriteres på workshoppen. 
Disse ønsker blev omformet til værdier, der igen 
blev omformet til spillebrikker. Beboerne blev ind-
delt i grupper, der hver blev udstyret med en spil-
leplade og 15 brikker med ønsker til indretning 
(vaskesøjle, rummeligt badeværelse, emhætte/
udsugning, skab/opbevaring, forberedelse til op-
vaskemaskine, åbent køkken, afskærmet køkken, 
altaner, dørtelefon, rengøringsvenlig bolig, udgan-
ge til omgivelser og altaner, dagslys, postkasser i 
vindfang, individuel fleksibilitet, tv-stik i alle rum 
m.v./netadgang. Ønskerne blev prioriteret fra 1-15.  
Der var stor spredning i ønskernes placering, men 
ønsket om et nyt badeværelse indtog den suveræne 
førsteplads.

På den anden workshop den 19. november i Messe-
center Herning blev indretningen af de forskellige 
lejligheder diskuteret. Diskussionen tog udgangs-
punkt i indretningsprioriteringen fra forrige work-
shop. For beboerne var det sidste chance for at sætte 
præg på renoveringen af lejlighederne. 88 tilmeldte 
mødte op og blev inddelt i grupper efter den lejlig-
hedstype, de bor i. Fordelene og ulemperne ved de 
foreslåede indretninger blev diskuteret. Til slut blev 
der taget beslutninger om den bedste indretning, og 
resultaterne blev samlet på plancher.

fremtidssiKring
Efterfølgende har Årstiderne Arkitekter foretaget 
registrering af 5-rums lejlighederne for at se, om 
der er blevet lagt værelser sammen eller fjernet 
vægge. Renoveringsprojektet er blevet sendt i EU-
udbud, som der er lovkrav om. Derudover er lejlig-
hedsplanerne blevet godkendt af både kommunen 
og Landsbyggefonden, der sikrer, at renoveringen 
kommer til at leve op til kravet om fremtidssikring. 
De næste måneder frem til efteråret 2009 ventes 
der på godkendelse fra forskellige instanser, ud-
bud, licitation m.v. Sideløbende planlægges genhus-
ningsforløbet. Den konkrete renovering forventes 
at gå i gang i januar 2010.
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antal: renoveringen omfatter samtlige 
324 lejligheder i brændgård-
sparken

vision: med renoveringen af brænd-
gårdsparken ønskes det at sikre 
boligselskabets fruehøjgaards 
konkurrenceevne i forhold til 
kommunens øvrige boligtilbud. 
dette gøres ved at forbedre 
kvaliteten af både bebyggelsen 
og området omkring brænd-
gårdsparken

Partnere: boligselskabet fruehøjgaard.
styregruppe bestående af 
repræsentanter fra boligselska-
bets administration, brændgård-
sparkens afdelingsbestyrelse, 
beboerrepræsentanter fra 
brændgårdsparken og Kuben 
som sekretariat for styregrup-
pen.
moe & brødsgaard
årstiderne arkitekter
Kuben

tid: den indvendige og udvendige 
renovering forventes at be-
gynde i januar 2010 og forventes 
afsluttet i september 2012

Økonomi: 172, 7 mio kr.

[ å r e t s  a K t i v i t e t e r ]
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I begyndelsen af dette årtusinde - efter at Boligselskabet Frue-
højgaard var blevet administrator for Tjørring Boligselskab, der 
huser Kollektivcentret Bytoften - opstod ideerne til en totalre-
novering af boligerne. Renoveringen omfattede 28 lejligheder i 
et nyt højhus som første etape og 41 lejligheder i stedet for 62 i 
ombygningen af det oprindelige højhus. Efter endt renovering 
og nybyggeri er resultatet 69 tidssvarende og rummelige boliger 
i stedet for de tidligere 62 mindre boliger.

Formålet med renoveringen og tilbygningen til Bytoften har 
været at skabe moderne 2-rums ældre- og handicapboliger til 
yngre fysisk handicappede under 60 år. Boligerne består i dag af 
et køkken/alrum i åben forbindelse med en stue. I soveværelset 
er der garderobeskabe og loftlift (kun i nr. 75). Desuden er der et 
badeværelse med toilet, håndvask og bruser. Bytoften har eleva-
torer, hvor der er plads til kørestole. Der er installeret fiberbred-
bånd i lejlighederne. I nr. 73 er der også mulighed for kabeltv. 

Der er cafeteria og kiosk i stueetagen. I nr. 73 er der depotrum 
til lejlighederne. 

15. maj 2008 kunne de første beboere flytte ind i deres nye lejlig-
hed i den helt nye bygning i nr. 75. I december fulgte resten efter 
i den nyrenoverede bebyggelse i nr. 73. Renoveringsprocessen 
var afsluttet og beboerne på plads i de fuldt udlejede højhuse.

RENOVERINGEN AF ByTOFTEN FÆRDIG

Den 4. september 2008 godkendte beboerne på 
Blomstertoften i Tjørring Boligselskab en fore-
løbig helhedsplan for renovering af afdelingen. 
Bebyggelsen er fra 1971, og derfor var det na-
turligt, at boligerne fremtrådte utidssvarende 
og nedslidte. Blandt beboerne har der været 
ønske om at få udskiftet vinduerne og reno-
veret badeværelserne. Derudover har en byg-
geteknisk undersøgelse vist, at reparation af 
facaderne inklusiv øget isolering og murbindere 
også er nødvendig for et boligmæssigt løft. Der 
vil også blive udskiftet tagrender/tagnedløb, og 
den generelle tilgængelighed bliver forbedret. 
Udearealerne vil få et løft og varmeforsyningen 
bliver mere energirigtig. 

Den planlagte renovering er blevet skubbet et år, 
da Landsbyggefonden har valgt at udsætte sin be-
villing til renoveringen af Blomstertoften til 2010. 
Det drejer sig om et beløb på 7 mio. kr. Landsbyg-
gefonden har altså sat pengene af til renoveringen, 
men de bliver blot udbetalt senere end beregnet. 
Tjørring Boligselskab, som administreres af Bolig-
selskabet Fruehøjgaard, vil bruge ventetiden på at 
indhente de nødvendige myndighedsgodkendelser. 

blomstertoften lØftes til nUtidig boligstandard
Alle vinduerne på Blomstertoften er fra opførelsestidspunktet, 
så de trænger til en udskiftning til en vinduestype med meget 
bedre isolering. Også ovenlysene skal udskiftes til et bedre isole-
ret materiale. For 15 år siden blev det oprindelige tag efterisole-
ret. Så taget er i denne omgang fritaget for den store renovering. 
Til gengæld giver skjulte tagrender fugtproblemer i vinterhalv-
året. Så tagrenderne skal føres fri af tagkonstruktionen, og ster-
nen skal udskiftes til et vedligeholdelsesfrit materiale. De røde 
teglsten udgør facaden i bebyggelsen. Facaden har enkelte løse 
fuger, så de skal gåes efter og repareres. De lange overdækkede 
gange og tværgange er meget mørke. Vinduerne og overdæknin-
gen er udtjente og trænger til at blive udskiftet til et bedre og ly-
sere materiale. Desuden er taget i de overdækkede tværgange ud-
gået af produktion, så det ikke længere kan repareres. Murværket 
vandskures, så gangene bliver lysere og mere venlige at færdes i.  

Til sidst, men ikke mindst er det meningen, at udearealerne efter 
renoveringen skal være mere inspirerende og mere anvendelige. 
Så planen er at sætte bænke og borde op og at forny de gamle be-
lægninger mellem bebyggelserne. Det forventes, at renoverings-
processen kan begynde i foråret 2010, og at renoveringen er slut 
efter 18 måneder.
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HELHEDSPLAN 
               for renovering af børglumparken godkendt
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På det ekstraordinære afdelingsmøde i Børglumparken den 12. 
marts 2009 godkendte de 15 fremmødte beboere i afdelingens 
gildesal den foreløbige helhedsplan for renovering af de fysiske 
rammer. Helhedsplanen fra februar 2009 beskriver planerne for 
udbedringen af nogle af de byggetekniske problemer, afdelingen 
har været ramt af.

PraKsis for god byggesKiK iKKe fUlgt
Selvom bebyggelsen ikke er særlig gammel (opført i 1987 – 1989), 
er det allerede nødvendigt at foretage en delvis renovering. Byg-
getekniske undersøgelser har vist alvorlige byggetekniske fejl og 
mangler og et markant behov for renovering. Grunden til dette 
tidlige renoveringsbehov er, at de projekterende og udførende 
ikke har fulgt de gældende anvisninger på byggetidspunktet, og 
at den almindelige praksis for god byggeskik ikke er blevet over-
holdt. Derfor er problemerne i dag accelereret til et niveau, der 
kræver en større renovering.

Afdelingens byggetekniske problemer har ikke været mulige at 
håndtere over den almindelige vedligeholdelse. Det drejer sig 
især om udførelsesfejl i tagkonstruktionen, som kræver udskift-
ning af tag og opretning af tagkonstruktionen, da der er råd i 
alle kvistkonstruktioner, og tagstenene på tagene er så dårligt 
fastgjorte, at der ved kraftig storm er risiko for nedfaldne tag-
sten. Der er også store problemer med de lette konstruktioner, 
såsom trætrapper, altaner, altanoverdækninger og lette gavle. 
Problemet ligger i sammenhængen mellem det valgte materiale 
og konstruktionsopbygningen. Det overvejes derfor at anvende 
helt andre materialer til de lette konstruktioner, så sådanne fejl 
ikke opstår igen.

Renoveringen er budgetteret til ca. 15 mio. kr. Boligselskabet 
Fruehøjgaard vil ansøge Landsbyggefonden om et tilskud på ca. 
5 mio. kr. Resten finansieres ved realkreditlån. Selve renove-
ringsarbejdet kan tidligst gå i gang 1. marts 2010 afhængigt af, 
at de fremtidige godkendelser fra Landsbyggefonden og Herning 
Kommune opnås.

[ å r e t s  a K t i v i t e t e r ]
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I N F O R M A T I O N S T I L T A G

hJem til dig
I 2008 blev der blev foretaget nogle ændringer i Boligselska-
bets kommunikation til lejerne. På repræsentantskabsmødet 
den 22. maj 2008 blev der stillet et forslag om at lade FrueHØJ-
Aktuelt udgå til fordel for mindre omfangsrige nyhedsbreve, 
der så skulle udkomme flere gange om året. Forslaget blev ved-
taget, og resultatet er »Hjem til dig«, som er udkommet 4 gan-
ge, siden beslutningen blev taget. ”Hjem til dig” er et kortfattet 
nyhedsbrev, der beretter vidt og bredt om alt det, der foregår i 
Boligselskabet Fruehøjgaards afdelinger såvel som på organi-
sationsplan. Brevet fortæller også om renoveringer og forskel-
lige arrangementer, begivenheder og debatter i afdelingerne og 
alt, hvad der ellers kan have interesse for alle boligselskabets 
lejere. Brevet er blevet godt modtaget, og der har været fin re-
spons fra lejerne, der gerne vil berette om deres afdeling, og alt 
det der foregår – fra bustur til Tyskland, fastelavnsfest, en tur 
til Hjerl Hede, tour de chambre, at flytte hjemmefra, at skabe 
en have i en etageejendom til svære renoveringsbeslutninger. 

stØrre åbenhed
På repræsentantskabsmødet den 22. maj 2008 blev der også 
stillet forslag om at offentliggøre organisationsbestyrelsens 
mødedatoer. Et forslag om offentliggørelsen af dagsordenen 
blev ikke vedtaget, men mødedatoerne har siden repræsen-
tantskabsmødet været tilgængelige for alle på Fruehøjgaards 
hjemmeside. Så er alle beboere og andre interesserede bekend-
te med de planlagte datoer, hvis man ønsker at fremsende for-
slag til behandling i organisationsbestyrelsen. 

WWW.leJehUset.dK
2008 var også året, hvor Boligselskabet Fruehøjgaard i sam-
arbejde med Boligselskabet MidtVest og FællesBo opdaterede 
den fælles hjemmeside www.lejehuset.dk til en helt anderledes 
og mere brugervenlig hjemmeside. Hjemmesiden har været i 
luften siden 2003 og rummer en fælles venteliste, der har til 
formål, at nuværende og kommende lejere kun skal være skre-
vet op én gang for at få adgang til ca. 8.500 almene boliger i 

Midt- og Vestjylland. Man kan altså helt uden besvær søge bo-
lig på tværs af boligorganisationerne, og samtidig få en flot og 
overskuelig præsentation af boligerne – hjemme foran skær-
men. Lejehuset giver også et godt overblik over placering på 
ventelisten.

Blandt de 3 samarbejdspartnere var der enighed om, at hjem-
mesiden trængte til en opdatering, sådan at brugerne lettere 
kunne finde rundt på siderne. Derfor blev der lagt kræfter i 
at lave en helt ny opsætning, nye navigationsmuligheder og 
andre søgekriterier.  Samtidigt var det vigtigt, at antallet af 
fagudtryk blev minimeret, så alle kunne orientere sig hurtigt 
på siderne. Blandt andet blev betegnelsen ungdomsboliger er-
stattet med studieboliger, da boligerne er for folk under ud-
dannelse – uanset alder. Derudover blev der vedhæftet en ord-
forklaring til de fagudtryk, man ikke kunne undgå. Nøgleordet 
har gennem hele forløbet været at gøre hjemmesiden mere for-
ståelig og gøre brugerne mere selvhjulpne. Derfor blev der også 
oprettet en helt ny funktion, hvor brugerne kan beregne ven-
telisten. Dermed kan brugerne beregne, om det kan betale sig 
at skrive sig op til en given bolig, eller om det i virkeligheden 
ville være mere relevant at vælge en anden. Samtidigt har man 
valgt at annoncere ledige boliger på forsiden, så lejlighederne 
bliver hurtigere udlejet, og boligtrængende hurtigere får tag 
over hovedet. Der er også mulighed for at få besked på e-mail 
eller sms, når der ligger et boligtilbud på www.lejehuset.dk. 
Så foregår al kommunikation papirløst gennem hjemmesiden. 
Brugeren sparer penge på sin tilmelding, og selskaberne sparer 
penge på administration. 

Hjemmesiden er også blevet krydret med et lækkert design og 
flere billeder af selskabernes boliger. Muligheden for at logge 
sig ind er også blev gjort enklere. Arbejdet blevet udført af de 
3 boligselskaber i fællesskab. Programmeringen og designet er 
udformet af Dansk Internet Selskab og E-Bolig.  Den forbed-
rede hjemmeside gik i luften den 15. oktober 2008.
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I året, der er gået, har vi lært et helt nyt ord at kende: logning. 
Det betyder registrering af hjemmesidebesøg.  Igennem 2008 
har der været debat om, hvordan IT-sikkerheden skal vareta-
ges i boligselskabet. I den forbindelse blev IT Relation hyret til 
at sikre IT-sikkerheden og IT-supporten for afdelingerne Dal-
gasparken, Aaparken og Birk College. Det skyldes logningsbe-
kendtgørelsen fra 2006, som er en del af antiterrorloven. Efter 
retsplejelovens § 786, stk. 4 påhviler det udbydere af elektro-
niske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere at 
foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om te-
letrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af straf-
bare forhold. Boligselskabet skal altså sørge for, at den trafik, 
der sker på internettet, overvåges. 

Formålet er at undgå ulovligheder, som det f.eks. skete, da 
Warner Bros. kontaktede IT Relation om tyveri af deres film. 
Firmaet har også oplevet hacking af en privat persons e-mail 
med salg for øje. Det er dybt ulovligt, og derfor bliver disse data 
udleveret til Rigspolitiet. Men det betyder på ingen måde, at IT 
Relation kan kigge i folks e-mails. Det er kun transaktioner - 
altså bevægelser fra en adresse til en anden – der registreres, 

og disse udleveres kun, hvis der rettes henvendelse fra Rigspo-
litiet. IT Relation har tavshedspligt og er også blevet godkendt 
af PET for at kunne varetage denne opgave. 

IT Relation har også til opgave at sikre internetforbindelsen, 
så man ikke kan logge ind og ud på hinandens computere. Der-
for er internetforbindelsen delt op i antallet af lejere, så alle 
i princippet har hvert sit netværk. Hvis der ikke skabes den 
fornødne sikkerhed, er det som at være ude på en krigsmark 
uden hjelm på. De trådløse forbindelser er særligt sårbare. IT 
Relation fungerer som politiets forlængede arm og hjælper 
med sin dokumentation med til, at terror kan bekæmpes i tide, 
og kriminalitet kan opdages og straffes. Men lejerne mærker 
intet til det i deres hverdag.

Der har hos nogle lejere været uenighed i denne overvågning 
og valg af leverandør af IT-sikkerheden, og sagen er derfor ble-
vet diskuteret indgående i organisationsbestyrelsen. På besty-
relsesmødet den 18. september 2008 blev det dog vedtaget, at 
den valgte IT-løsning i afdelinger med eget netværk blev bibe-
holdt af hensyn til lovgivningen for logning og sikkerhed. 

Årsberetning 2008-2009 for Boligselskabet Fruehøjgaard



Hvert år bliver der i Boligselskabet Fruehøjgaard gennemført en 
undersøgelse, der involverer fraflyttede og indflyttede lejere. De 
svarer på en række spørgsmål, der skal give indikatorer på bebo-
ertilfredsheden i boligselskabet. 

Baggrunden for spørgeskemaundersøgelsen går helt tilbage til 
2003, hvor Boligselskabet Fruehøjgaard nedsatte et udvalg, der 
skulle finde ud af, hvad der ville gøre Boligselskabet Fruehøjgaard 
til Danmarks bedste boligselskab. I udvalget sad boligselskabets 
direktør, bestyrelsesformanden, en medarbejder fra administra-
tionen, en medarbejder fra afdelingen for ejendomsfunktionærer 

og en ekstern konsulent fra HIH. Derefter blev blandt andet admi-
nistrationens temadage anvendt til at finde løsninger til opfyldel-
sen af denne ambition. 

Et konkret udkomme af dette arbejde var spørgeskemaundersø-
gelser, der hvert år opgør beboertilfredsheden blandt tilflyttere 
og fraflyttere i boligselskabet. Efter at svarene gøres op, samles 
der op på årets resultater, der evalueres af boligselskabets direktør 
og driftsleder. Herefter besluttes der, hvilke tiltag der vil udbedre 
nogle af de nævnte fejl og mangler. Resultatet for de sidste 5 år ser 
sådan ud:

     svar fra fraflyttede leJere

Periode: 2004 1.  halvår 
2005

2. halvår 
2005 2006 2007 2008

Udsendte antal spørgeskemaer: 89 136 189 301 274 311

besvarelsesprocent: 27,0 32,4 27,5 26,6 29,2 28,9

     dine oplevelser omkring opsigelsen af lejemålet:

hvor tilfreds var du med gennemgangen af din lejlighed ved boligsynet? 8,1 8,5 8,3 8,5 8,6 8,1

hvor tilfreds var du med informationerne omkring din fraflytning? 7,3 7,8 8,0 8,3 8,3 7,6

     dine oplevelser omkring boligsynet i lejligheden

hvor tilfreds var du med gennemgangen af din lejlighed ved boligsynet? 7,8 8,4 8,1 8,7 8,1 7,9

hvor tilfreds var du med forklaringen til synsrapporten? 6,9 8,0 8,6 8,2 8 7,3

hvor tilfreds var du med det skriftlige overslag på istandsættelsesudgiften? 6,3 7,0 8,1 7,7 7,4 7

     generelt

hvor tilfreds var du generelt med at bo i lejligheden? 8,6 8,4 7,6 8,4 7,7 8,4

hvor tilfreds er/var du generelt med at bo i boligselskabet fruehøjgaard? 8,0 9,1 8,0 8,7 8,5 8,3

B E B O E R T I L F R E D S H E D
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     svar fra nye leJere

Periode: 2004 1.  halvår 
2005

2. halvår 
2005 2006 2007 2008

Udsendte antal spørgeskemaer: 118 118 200 301 275 309

besvarelsesprocent: 47,5 44.9 37,5 37,5 38,5 36,2

     dine oplevelser omkring leje af lejligheden:

hvor tilfreds var du med informationen i det tilbud vedr. lejemålet? 7,9 8,2 8,7 8,9 8,8 8,7

hvor tilfreds var du med svarfristen på tilbuddet? 7,0 7,5 7,4 8,3 7,9 7,7

hvor tilfreds var du med følgebrevet til lejekontrakten? 8,3 8,4 8,4 8,8 8,3 8,5

hvor tilfreds var du med det materiale, der var sendt med lejekontrakten? 8,5 8,3 8,9 9 9 8,9

hvor tilfreds var du med servicen i administrationen i forbindelse med tilbud, 
lejekontrakt m.m?

8,9 8,8 9,5 9,4 8,9 8,9

     dine oplevelser omkring selve indflytningen

hvor tilfreds var du med indflytningssynet ved din overtagelse af lejligheden? 8,0 8,7 9,0 8,6 8,1 8,7

hvor tilfreds var du med udleveringen af nøglerne til lejemålet? 8,6 9,0 9,4 9 8,7 9,1

hvor tilfreds var du med malerarbejdet i lejligheden? - - 8,3 7,1 7,4 7,9

hvor tilfreds var du med rengøringen i lejligheden? - - 7,9 6,9 7,1 7,3

hvor tilfreds var du med den generelle standard i lejligheden? 6,4 6,6 7,5 8,2 8,1 8,3

hvor tilfreds var du med fejl- og mangelgennemgangen efter din indflytning? 6,8 7,9 8,2 8,2 7,6 8

hvor tilfreds var du med opfølgningen på fejl- og mangelgennemgangen? 6,0 7,7 8,2 8,1 7,7 8,3

19

Pointsystemet er omregnet fra et ”smileysystem”, der så giver en 
mulig score mellem 0-10 points. Internt i Boligselskabet er det 
blevet besluttet, at en score på 7,5 og derover er tilfredsstillende.

fraflyttede leJere
Ud fra dette scoresystem kan man konkludere, at der blandt fra-
flyttede lejere generelt er stor beboertilfredshed. Dog er forklarin-
gen til synsrapporten ikke helt tilfredsstillende, og dette gælder 
også for overslaget på istandsættelsesudgiften. Måske skyldes 
netop disse svar, at de fraflyttede lejere er utilfredse med at skulle 
betale de udgifter, der er forbundet med en fraflytning. De fleste 

ønsker jo - helt naturligt - at få hele deres depositum tilbage og 
kan måske ikke helt forstå, at udbedringer koster det, de gør. Be-
boerne i Brændgårdsparken giver generelt boligselskabet en dårlig 
feedback i dette spørgeskema. En mulig forklaring på dette er den 
kommende renovering, som der spares op til over huslejen. De fra-
flyttede lejere får dermed ikke ”valuta for deres opsparede penge”. 

Beboerne i Birk College giver generelt en god feedback i de uddy-
bende skriftlige svar. Flere af de studerende bemærker, at det er 
godt og billigt at bo i Birk. De har haft nogle gode studieår i Her-
ning med en masse oplevelser.

indflyttede leJere
Blandt nye lejere er der også rigtig fine tilbagemeldinger i spør-
geskemaet. En del giver udtryk for, at det er en glædelig og uven-
tet overraskelse at modtage en buket blomster ved indflytning. 
Mange ytrer ønske om at kunne se en plantegning af den lej-
lighed, man overtager, inden overtagelsen. Andre klager over 
manglede rengøring og malerpletter ved overtagelsen af lejlig-

heden. Langt de fleste udtrykker stor 
tilfredshed med servicen fra de 
ansatte i Fruehøjgaard.
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Å R E T S  G A N G  I  B E S T y R E L S E N

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgaard består 
af 9 medlemmer, og efter repræsentantskabsmødet den 22. maj 
2008 bestod holdet af:

Steen Jonassen
Peter Østergaard
Harly Jørgensen
Ulla Thusgaard Jørgensen
Claus Eriksen
Lynge Kristensen
Kjeld Quistorff
Finn Lieberknecht

Som billederne på side 5 viser, er der en uoverensstemmelse 
mellem valgte bestyrelsesmedlemmer og nuværende bestyrel-
sesmedlemmer. Kjeld Quistorff valgte nemlig at udtræde af be-
styrelsen i februar 2009 og er blevet erstattet af Mona Haven 
Jensen, som er bestyrelsens 1. suppleant. 

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig 
med Steen Jonassen som formand og Lotte Jensen som næstfor-
mand. Efterfølgende blev forretningsudvalget nedsat med Steen 
Jonassen, Lotte Jensen, Peter Østergaard og Harly Jørgensen 
som medlemmer. 

nyhedsformidling
Et af de første områder, som bestyrelsen behandlede var en æn-
dring af nyhedsformidlingen i boligselskabet ved at lade Frue-
HØJaktuelt udgå til fordel for 6 mindre nyhedsbreve.

KontaKtPersoner
På repræsentantskabsmødet blev det besluttet at genindføre 
ordningen med kontaktpersoner til de forskellige afdelinger - 
en ordning der tidligere har været nedlagt. På bestyrelsesmødet 
den 26. juni 2008 blev ordningen genindført med følgende kon-
taktpersoner:

Afd. Fruehøj: Harly Jørgensen
Afd. Brændgårdsparken: Finn Lieberknecht
Afd. Vævergården: Peter Østergård
Afd. Børglumparken: Steen Jonassen

Afd. Søndergade: Lotte Jensen
Afd. Storgaarden: Claus Eriksen
Afd. Birk College/Korsørvej: Peter Østergård
Afd. Aaparken: Ulla Jørgensen
Afd. Dalgasparken: Kjeld Quistorff
Afd. Hammerthor: Lynge Kristensen

Efterfølgende er afdelingerne blevet opfordet til at anvende ord-
ningen, og bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i afdelingsmø-
derne. 

logning
Bestyrelsen har drøftet den valgte IT-løsning til varetagelse af 
logning og sikkerhed efter henvendelse fra afdelingsbestyrelsen 
i Birk College/Korsørvej. På bestyrelsesmødet den 18. september 
2008 blev det dog vedtaget, at den valgte IT-løsning i afdelinger 
med eget netværk blev bibeholdt af hensyn til lovgivningen for 
logning og sikkerhed. Den valgte leverandør blev også inviteret 
til at give en redegørelse om IT-forholdene i Birk College. 

boligselsKabets fremtid
Bestyrelsen var også særdeles aktiv i temaarrangementet for bo-
ligselskabets medarbejdere og organisationsbestyrelse på Nørre 
Vosborg den 5. september 2008. Temaet var boligselskabets 
fremtid. I dagens anledning fremlagde Finn Lieberknecht en 
vision for afdeling Fruehøj, hvor konklusionen var, at moderne 
boliger tiltrækker resursestærke beboere. Det afgørende for af-
delingens fremtid er ikke prisen på boligerne, men at der stilles 
større og bedre boliger til rådighed, og at fælleskabet styrkes - 
både mellem gamle og unge og mellem danske og udenlandske 
beboere. Steen Jonassen tog tråden op og præsenterede en vi-
sion for, hvordan Børglumsparkens nuværende svagheder kan 
udbedres, og  hvordan en stabil afdeling skabes. Udgangspunk-
tet var den nuværende tilstand af afdelingen, og hvordan alt ser 
anderledes ud i en fremtidsprognose for afdelingen i 2023, hvor 
man har lært af historien. 

De to præsentationer var udgangspunktet for den videre fælles 
drøftelse af boligselskabets fremtid, og dannede baggrund for 
det helt nye arbejde i bestyrelsen....
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B E S T y R E L S E N S  N y E  A R B E J D E

På dialogmødet den 26. februar 2009 samledes medlemmerne 
af organisationsbestyrelsen for at arbejde videre med at skabe 
et boligselskab på forkant med udviklingen. Denne dag var en 
opfølgning på temadagen på Nørre Vosborg i 2008, hvor 2 afde-
linger fremlagde deres visioner for boligselskabet med følgende 
resultat:

•	 Et godt sted at bo
•	 Mangfoldighed
•	 Hævelse af de almene boliger til over gennemsnittet.

Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Fruehøjgaard har 
i forlængelse af disse visioner udpeget 2009 til året, hvor den 
boligsociale profil skal skærpes. Det går ud på, at de forskellige 
afdelingsbestyrelser skal støttes i skabelsen af beboerdemokra-
tiske processer. Bestyrelsesmedlemmerne tager derfor på besøg 
i afdelingerne for at finde ud af, hvordan sammenholdet styrkes 
på tværs af afdelingerne, og hvordan ’helikoptersynet’ skærpes 
hos de enkelte bestyrelser og lejere. Der er jo ikke nogen tvivl 
om, at mange lejere i dag ikke gider at engagere sig i fælleska-
bet. Man har ikke tid, og 2 stykker smørrebrød er ikke nok til at 
få folk til at komme til afdelingsmøder. Men omvendt kan dette 
manglende engagement skabe mistro - mod naboerne, bestyrel-
sen og administrationen. Derfor var der på mødet fokus på at 

opstille mål og finde løsninger, så værktøjskassen var på plads 
inden besøgene i afdelingerne. En udfordring lød på at skabe 
80% mødedeltagelse. I løsningsforslagene indgik fællesspisning, 
foredragsholdere, anvendelse af tolke og andre trækplastre og 
hjælpeforanstaltninger.

sParK dynamiKKen i gang
Alfa og omega for succes i denne proces er, at de forskellige ideer ikke 
diskvalificeres. Det er altid lettere at kyse folk væk fra de gode ideer 
i stedet for at koncentrere sig om at lytte. Og mål et er at skabe dy-
namik og dermed styrke fælleskabet på tværs i boligselskabet. Disse 
værdier skal omsættes til helt konkrete aktiviteter.

Først besøges afdelingerne, og så sættes de forskellige inputs i sy-
stem med hjælp fra eksterne konsulenter. Dernæst vender organisa-
tionsbestyrelsesmedlemmerne tilbage til afdelingsbestyrelserne og 
får bekræftet handleplanen. Dermed skulle vejen gerne være banet 
for fælles fodslag og dynamik i hele boligselskabet.

Sådan valgte organisationsbestyrelsen at gå foran i et stort udvik-
lingsarbejde, der skal udfoldes i 2009. Via ’udviklingskontrakter’ 
med forskellige målsætninger med de forskellige afdelinger ønsker 
bestyrelsesmedlemmerne at motivere afdelingerne til at skabe ud-
vikling og dynamik.
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aaParKen 
I første halvår af 2008 afholdte afdelingsbestyrelsen en tur til 
Den Gamle By i Århus, og turen var en stor succes. I februar 2009 
skiftede afdelingen formand. 

dalgasParKen 
I Dalgasparken har man været ramt af nogle koordineringsproble-
mer angående rengøringen af gæsteværelserne, som er ved at blive 
løst. Der er blevet afholdt 5-års eftersyn i nr. 4 og nr. 6. I oktober 
havde biblioteksudvalget arrangeret et foredrag om en pilgrims-
tur til Spanien. 

brÆndgårdsParKen 
I løbet af året, der er gået, har Brændgårdsparkens beboere na-
turligvis været meget optagede af den store renoveringsproces og 
har brugt meget tid og engagement på den beboerdemokratiske 
proces. Men der er også blevet tid til at afholde fastelavnsfest for 
afdelingens børn, hvor ca. 80 dukkede op. Der blev også arrange-
ret en fællestur til Djurs Sommerland, en fællestur til Hjerl Hede 
og en fælles indkøbstur til Tyskland blandt andre ting. I efteråret 
blev Brændgårdsparkens tag vært for et stort solcelleanlæg, som 
tidligere nævnt. 

frUehØJ 
Bestyrelsen i afdeling Fruehøj har i 2008-2009 arbejdet for at af-
holde en række aktiviteter for beboerne. Derfor er der i 2008 ble-
vet afholdt loppemarked, et utal af bankospil med bankoudvalget 
i spidsen. I forbindelse med afholdelsen af banko er beskatnings-
reglerne for kontantudbetalinger blevet undersøgt. Der har været 
en bustur til Tyskland, juletræsfest, sommerfest og der blev holdt 
fastelavnsfest for børnene i 2009. Tøndeslagningen blev aflyst i 
2008 pga. for få tilmeldte. Den 17. februar blev afdelingen berørt 
af en mindre brand i en affaldscontainer på Fruehøjvej, der var 
placeret klods op af en beboelsesejendom. Heldigvis skete der in-
gen personskader, og de materielle skader var også minimale, da 
branden blev slukket hurtigt.

storgården 
Afdelingen har oplevet nogle fugtproblemer i tagkonstruktionen 
i forbindelse med udskiftningen af tagterrassebrædderne. I øje-
blikket er der forhandlinger i gang med tømreren om ansvarsfor-
deling og økonomi. Den 16. august blev den årlige sommerfest af-
holdt i afdelingen. I februar måned oplevede afdelingen få dage før 
branden i Fruehøj en tilsvarende brand i et affaldsskur. Ingen kom 
til skade, men skuret nedbrændte og omkringliggende bebyggel-
seselementer led under varmen. 

sØndergade 
I løbet af 2008 er der blevet foretaget fælles oprydning på 
fællesarealerne, trapperne og kælderområderne som en sik-
kerhedsforanstaltning i tilfælde af brand. Efter den årlige 
havevandring fik udearealerne tilført bordbænke, og belæg-
ningen er blevet repareret.

vÆvergården 
På afdelingsmødet d. 15. september 2008 blev der ikke opnået 
valg til afdelingsbestyrelsen, og afdelingsbestyrelsen er dermed 
pt. nedlagt. Derfor varetager organisationsbestyrelsen de funk-
tioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.

bØrglUmParKen 
I Børglumparken er der afsat 70.000 kr. til istandsættelse af den 
lille gildesal. Heraf skal størstedelen anvendes til forbedring af 
de fysiske rammer, eksempelvis loft, vægge og belysning. Ved det 
ekstraordinære afdelingsmøde i marts 2009 blev det besluttet at 
nedsætte et aktivitetsudvalg, der skal komme med forslag til an-
vendelsen af den lille gildesal, så lokalet kommer til at rumme så 
mange forskellige aktiviteter som muligt. Træningsfaciliteterne 
i dag anvendes ikke. Børglumparken står også over for en større 
renovering, hvor planlægningen har været i gang i et stykke tid 
og fortsætter for fuldt blus. 
 
birK College
I løbet af 2008 har der i afdelingen Birk College som tidligere 
nævnt været stor opmærksomhed omkring opførelsen af nybyg-
geriet, H2College. Logningssagen har fyldt en del i bestyrelsens 
arbejde i det forgangne år. Der er også blevet tid til en række fæl-
lesaktiviteter, blandt andet tour de chambre ved studiestart og 
den årlige fodboldturnering, Birkligaen.

blomstertoften 
I løbet af 2008 er der blevet arbejdet med den kommende reno-
vering. 

bytoften
Bytoften er først blevet genetableret som afdeling i 2008 i forbin-
delse med indflytningen i den nyrenoverede bygning og nybygge-
riet. Det forventes, at bestyrelsesarbejdet for Bytoftens beboere 
genoptages i efteråret 2009.

hammerthor 
I afdeling Hammerthor blev der vanen tro afholdt julefest med 
gløgg og æbleskiver.  

K O R T  N y T  F R A  A F D E L I N G E R N E
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B A G  S E L S K A B E T

administrationen
På administrationsplan er der i 2008 sket nogle ændringer. I den 
tekniske afdeling er der blevet omrokeret, sådan at en driftsleder-
stilling med fremadrettet fokus på drift og vedligeholdelse er ble-
vet oprettet. Målet er at få sat vedligeholdelsen af de forskellige af-
delinger i system, få lavet de nødvendige opsamlinger og klargjort 
den økonomiske ramme til disse projekter. Derfor er der blevet 
foretaget tilstandsrapporter af afdelingerne til afdækning af be-
byggelsernes reelle tilstand og planlægning af renoveringsprojek-
ter m.m. Det handler også om at få skabt en grundigere procedure 
for vedligeholdelsen og dens planlægning, så større renoverings-
projekter undgå. Målet er at skabe tilfredse lejere via denne sy-
stematiserede tilgang. Driftslederen har også til opgave at reagere 
hurtigt på beboerhenvendelser. Serviceniveauet er blevet stram-
met op, og samtidigt er resurseforbruget blevet optimeret. 

For at kunne skabe en fremadrettet driftslederstilling med øget 
fokus på drift og vedligeholdelse er ansvaret blevet opdelt. Der er 
blevet ansat en synsinpektør, der udelukkende tager sig af synet 
af fraflyttede lejemål, det praktiske arbejde i forbindelse med ind-
flytninger og tjek af istandsættelse og rengøring ved fraflytning af 
boliger for at skabe en ensartet standard og et kvalitetsløft. Syn-
spektøren tager sig også af fremvisning af boliger.

eJendomsfUnKtionÆrer
Driftslederen har ansvaret for ejendomsfunktionærerne, grøn af-
deling og håndværkerafdelingen. Driftslederen har i løbet af 2008 
arbejdet for at skabe et godt samarbejde mellem disse afdelinger 
ved hjælp af en flad ledelsesstruktur. 

De store renoveringsprojekter stiller store krav til ejendomsfunk-
tionærerne, som har deres daglige gang i de berørte afdelinger. De 
skal konstant være opdaterede, så der ikke sker forkert informati-
onsudveksling. I løbet af 2008 er der blevet skabt et kvalitetsløft i 
ejendomsfunktionærernes arbejde, da de har påtaget sig en mere sy-
stematiseret fremgangsmåde. Der er blevet indført tjeklister, så det 
sikres, at de forskellige opgaver altid udføres, og det klargøres, hvem 
der har ansvaret for opgavens udførelse. Så bliver opgaverne udført 
efter aftale, og der findes nu dokumentation for det udførte arbejde. 
Alle henvendelser fra lejerne går igennem administrationen.

grØn afdeling
Grøn afdeling er i løbet af 2008 blevet fuldstændigt omstrukture-
ret. Boligselskabet Fruehøjgaard har valgt at fastansætte 3 med-
arbejdere i denne afdeling i stedet for det tidligere store forbrug af 
sommerferieafløsere. 

håndvÆrKerafdeling
I 2008 er der blevet ansat en tømrer mere, sådan at der i dag er 
3 fuldtidsansatte tømrere i afdelingen. I afdelingen er der også 
blevet ansat en servicetekniker, der sørger for det daglige vedli-
gehold i de mindre afdelinger. Der arbejdes løbende på at skabe 
de rette faciliteter for håndværkernes arbejde. Alle håndværkerne 
tilhører fraflytningsenheden, der sørger for alt tømrerarbejdet i 
forbindelse med fraflytning af lejemål. Dette sikrer høj kvalitet 
og ensartethed i samtlige lejemål i boligselskabet. Men tømrerne 
laver også udvendigt vedligeholdelsesarbejde, såsom opbygning af 
affaldsskure m.m. På denne måde holder boligselskabet alt dagligt 
tømrerarbejde ”inden for murerne”. 
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år 1-rum 2-rum 3-rum 4-rum flyttelejl. i alt flyttelejl. i % heraf interne år U-bolig 1-rum 2-rum 3-rum 4-rum 5-rum flyttelejl. i alt flyttelejl. i % heraf interne 
Fruehøj (350 boliger i afdelingen) Brændgårdsparken (324 boliger i afdelingen)

2000 8 25 14 47 13,4 7 2000 5 5 14 6 10 40 12,3 8
2001 2 38 6 46 13,1 13 2001 4 5 9 7 23 48 14,8 15
2002 3 20 5 28 8,0 4 2002 7 3 18 6 13 47 14,5 10
2003 9 32 13 54 15,4 12 2003 7 3 16 6 14 46 14,2 7
2004 11 31 8 50 14,3 7 2004 9 4 17 7 23 60 18,5 12
2005 5 26 13 44 12,6 6 2005 10 3 21 6 16 56 17,3 6
2006 8 36 12 56 16,0 4 2006 8 5 22 12 19 66 20,4 4
2007 9 38 19 66 18,9 7 2007 10 6 18 9 17 60 18,5 6
2008 8 39 14 61 17,4 5 2008 9 7 18 4 30 68 21,0 4

Vævergården (36 boliger i afdelingen) Børglumparken (103 boliger i afdelingen)
2000 2 3 1 1 7 19,4 1 2000 16 0 14 9 0 39 37,9 9
2001 2 6 4 0 12 33,3 2 2001 17 0 12 5 3 37 35,9 13
2002 0 1 5 0 6 16,7 0 2002 12 0 8 6 0 26 25,2 2
2003 2 0 1 0 3 8,3 0 2003 17 1 6 5 2 31 30,1 7
2004 3 6 0 0 9 25,0 2 2004 18 0 10 6 0 34 33,0 5
2005 2 3 0 0 5 13,9 0 2005 18 0 7 7 1 33 32,0 5
2006 0 8 1 0 9 25,0 1 2006 15 0 11 5 0 31 30,1 5
2007 0 2 0 0 2 5,6 0 2007 20 1 7 7 0 35 34,0 5
2008 1 3 0 0 4 11,1 0 2008 14 1 6 2 1 24 23,3 3

Søndergade (16 boliger i afdelingen) Storgaarden (40 boliger i afdelingen)
2000 2 0 0 0 2 12,5 1 2000 4 3 7 17,5 2
2001 1 0 3 1 5 31,3 2 2001 0 1 1 2,5 0
2002 0 0 3 0 3 18,8 0 2002 1 1 2 5,0 0
2003 0 0 0 0 0 0,0 0 2003 3 7 10 25,0 0
2004 2 0 2 1 5 31,3 0 2004 5 2 7 17,5 1
2005 0 1 1 0 2 12,5 1 2005 2 1 3 7,5 0
2006 1 0 3 0 4 25,0 0 2006 0 2 2 5,0 0
2007 3 0 1 2 6 37,5 0 2007 3 3 6 15,0 0
2008 2 1 2 0 5 31,3 0 2008 5 2 7 17,5 0

Aaparken (84 boliger i afdelingen) Hammerthor (29 boliger i afdelingen)
2001 0 1 1 1,2 0 2004 0 2 2 6,9 0
2002 5 5 10 11,9 1 2005 2 2 4 13,8 0
2003 12 13 25 29,8 2 2006 2 5 7 24,1 0
2004 7 4 11 13,1 3 2007 1 6 7 24,1 0
2005 1 10 11 13,1 1 2008 0 6 6 20,7 0
2006 5 4 9 10,7 1
2007 1 5 6 7,1 1
2008 5 8 13 15,5 0

år 1-rum 2-rum 2-rum Korsørvej flyttelejl. i alt flyttelejl. i % heraf interne år 2-rum alm. 3-rum alm. 2-rum medejer 3-rum medejer flyttelejl. i alt flyttelejl. i % heraf interne 
Birk College (257 boliger i afdelingen fra 2003) Dalgasparken (72 boliger i afdelingen)

2000 27 14 41 42,7 9 2005 1 0 0 1 2 2,8 0
2001 48 17 65 51,6 11 2006 2 3 1 0 6 7,1 0
2002 45 31 76 42,0 18 2007 0 1 2 1 4 4,8 0
2003 49 59 1 109 42,4 14 2008 2 2 0 1 5 6,0 1
2004 43 63 2 108 42,0 14
2005 45 76 6 127 49,4 12
2006 43 72 7 122 47,5 12
2007 39 59 6 104 40,5 6
2008 47 89 6 142 55,3 8

flytteleJligheder
Boligselskabet Fruehøjgaard har gennem de sidste 20 år fore-
taget en registrering af fraflytninger i de forskellige afdelinger. 
I skemaet forneden kan du se resultatet af denne registrering 

i antal lejligheder og i procent pr. afdeling. Kolonnen med de 
interne fraflytninger dækker over lejere, der er flyttet til en 
anden bolig i selskabet. 
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resUltatoPgØrelse
Regnskab Budget Budget

2008 2008 2009
    ordinÆre Udgifter

 bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 188.145 224.904 228.060
 Personaleudgifter 4.236.382 4.406.996 4.641.390
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 1.835.854 1.710.000 1.864.000

    brUttoadministrationsUdgifter 6.260.381 6.341.900 6.733.450
 overskud 1.790.806 25.947 96.320

8.051.187 6.367.847 6.829.770
    ordinÆre indtÆgter

 administrationsbidrag betalt af afdelingerne 3.846.320 3.846.320 4.219.158
 eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 575.077 541.527 600.612
 lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 955.305 670.000 700.000
 byggesagshonorar 1.033.080 0 0

    samlede ordinÆre indtÆgter 6.409.782 5.057.847 5.519.770
 renteindtægter netto 1.641.405 1.310.000 1.310.000

8.051.187 6.367.847 6.829.770

12 %48 %

7 %
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forvaltningsrevision
I forbindelse med udførelsen af forvaltningsrevisionen har vi 
haft fokus på følgende områder: kapitalforvaltning, admini-

strationsbidrag, udlejning, fraflytninger, planlagt vedligehol-
delse og beboertilfredshedsundersøgelse. Revisionen har ikke 
haft bemærkninger til disse fokusområder. 

Personaleudgifter

Kontorudgifter og andre administrations-
udgifter
bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontin-
genter mv.68 %

3 %

29 %

20 %

13 %

administrationsbidrag betalt af 
afdelingerne
eksterne foretagender + sideaktivitetsaf-
delinger

renteindtægter netto

byggesagshonorar

lovmæssige gebyrer m.v. og særlige 
ydelser

U D G I F T E R

I N D T Æ G T E R
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    balanCe
Indeværende år Sidste år

2008 2007
    aKtiver

 anlÆgsaKtiver

 administrationsbygning 3.750.000 3.750.000

 andre anlægsaktiver 642.651 412.586

 dispostionsfond/lån til afdelinger 1.111.346 1.178.267

 anlÆgsaKtiver i alt 5.503.997 5.340.853

 omsÆtningsaKtiver

 afdelinger under opførelse (nybyggeri) 9.492.768 17.084.334

 andre tilgodehavender 2.947.321 1.490.917

 tilgodehavender renter m.v. 1.403.074 1.449.242

 værdipapirer og likvide beholdninger 62.728.247 47.017.555

 omsÆtningsaKtiver i alt 76.571.410 67.042.048

 aKtiver i alt 82.075.407 72.382.901

Indeværende år Sidste år
2008 2007

Passiver

 egenKaPital

 dispositionsfond 5.441.585 5.525.360

 arbejdskapital 7.0106.603 5.315.798

 henlÆggelser 12.548.188 10.841.158

 Kortfristet gÆld

 afdelinger i drift 53.193.353 49.323.411

 bankgæld 10.095.688 7.735.485

 anden kortfristet gæld 6.238.178 4.482.847

69.527.218 61.541.743

 Passiver i alt 82.075.407 72.382.901

2 % 4 %
1 %

12 %

75 %

5 %

64 %

9%
7% 8 %

12 %
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renoveringer
Det kommende år vil blandt mange andre tiltag komme til at stå 
i renoveringernes tegn.

Som tidligere nævnt står Blomstertoften over for en større re-
novering. Landbyggefonden valgte at udsætte sin bevilling til 
2010, hvilket betyder, at den reelle renovering først kan begynde 
et år senere end planlagt. Dog vil der allerede nu fra boligselska-
bets side blive arbejdet intenst for at få indhentet de nødvendige 
myndighedsgodkendelser.

Renoveringsprocessen for Brændgårdsparken er allerede godt 
i gang, og arbejdet fortsættes de kommende år. Renoveringen, 
som er historisk stor og spændende, vil kræve mange resurser 
fra boligselskabet i hele forløbet. Renoveringsprojektets kom-
mende aktiviteter rummer valg af håndværkere til udførelsen og 
planlægning af logistikken i forløbet.

I efteråret 2009 udformes en helhedsplan for afdeling Fruehøj 
med visioner og ønsker til en kommende renovering. Efter god-
kendelse fra beboerne går myndighedsarbejdet i gang, og der an-
søges om penge til renoveringen. 

Børglumparken står også over for en større renovering, og efter 
helhedsplanens godkendelse er arbejdet med at opnå myndig-
hedsgodkendelse påbegyndt.

h2College
I forlængelse af opførelsen af H2College skal en stor formid-
lingsproces påbegyndes. For det er vigtigt, at dette nytænkende 
miljøprojekt formidles videre, så lignende projekter vil skyde op 
over hele landet til fordel for miljøet og nye samarbejdsrelatio-
ner. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har foretaget en analyse af offent-
lig-privat samarbejde om innovation og har i denne analyse an-
vendt H2College som et foregangseksempel. Til opførelsen  og 
ideudviklingen af H2College er der blevet samlet et konsortium 
af interesserede udviklingspartnere, der har indgået i en inno-
vationsalliance på tværs af grænser mellem faggrupper og virk-
somheder til udvikling af en bæredygtig helhedsløsning. Denne 
samarbejdsform bryder med den eksisterende tradition for ad 
hoc-samarbejde. I samarbejdsmodellen fungerer boligselskabet 
som bygherre, og kommunen deltager aktivt i hele processen 
- både med hensyn til sparring og rådgivning om planmulig-
heder og byggesagsbehandling m.m. H2College har som byg-
geprojekt gennemgået en længere forprojektfase med høj grad 
af strategisk planlægning og et særligt fokus på videndeling og 
ideudvikling. Dette har i sidste ende medført, at  den samlede 
projektudgift har ligget ca. 10 % under rammen. Så projektet er 
et eksempel på, at det kan betale sig investere større summer 
i forarbejde. Efter ideudvekslingsfasen er der blevet etableret 
et tværfagligt samarbejde mellem bygherre, kommunen, rådgi-
vere, håndværkere og underleverandører, hvor alle har bidraget 

med deres specialiserede ekspertise. I tilknytning til projektet 
er der desuden blevet etableret en aktiv brugergruppe af unge 
under uddannelse, som løbende har givet feedback på nye ideer 
og løsninger til byggeriet.

Denne nye samarbejdsform og etableringen af et miljørigtigt 
byggeri med flere forskellige miljøteknologier skal videreformid-
les. Projektet har allerede haft stor medieomtale og har fungeret 
som et vigtigt profilprojekt for boligselskabet til synliggørelse 
af den almene boligsektors differentierede boligtilbud. Samtidig 
understøtter kommunens engagement i H2College kommunens 
miljøbrand. Disse gevinster skal også i de kommende år videre-
formidles til en lang række interessenter.

boligsoCial helhedsPlan
Inden sommerferien 2009 ventes svar på en ansøgning om til-
skud til en boligsocial helhedsplan, som boligselskabet har ind-
sendt til Landsbyggefonden. Projektets samlede udgifter er ca. 
13. mio. kr., og Landsbyggefonden ansøges om et tilskud på ca. 
9,5 mio. kr. Helhedsplanen er blevet til via et samarbejde mel-
lem repræsentanter fra Boligselskabet Fruehøjgaard og de for-
skellige forvaltninger i Herning Kommune med bl.a. kommunale 
medarbejdere, der arbejder i lokalområderne. 

Formålet med den 5-årige boligsociale indsats er at styrke og 
stimulere en positiv udvikling med udgangspunkt i beboernes 
engagement og resurser. Boligområderne skal have deres egen 
identitet, samtidigt med at de skal være en integreret del af 
lokalområdet og det øvrige samfund. Det handler om at skabe 
sammenhold, fællesskab og trivsel for den enkelte såvel som 
for hele boligområdet. Projektet omhandler alle boligselskabets 
afdelinger, dog med særligt fokus på afdeling Fruehøj, afdeling 
Brændgårdsparken og afdeling Børglumparken. 

I helhedsplanen foreslås en særlig indsats på følgende områder: 
udvikling af beboerdemokrati og forpligtende naboskab, børn og 
unge (forældre, institutioner og skoler), arbejde og uddannelse 
og til sidst omsorg, sundhed, miljø og CO2. Helt konkret skal 
disse indsatsområder omsættes til aktiviteter, der bidrager til 
boligområdernes positive udvikling. Netværks-aktiviteter kan 
f.eks. sætte beboerne i stand til at støtte og hjælpe hinanden, så 
ensomhed brydes. Der igangsættes også aktiviteter til skabelse 
af en bedre forståelse og respekt på tværs af etnicitet, kultur 
og alder. Der skal også igangsættes sundhedfremmende tilbud 
til beboere, som ønsker støtte til at bryde vaner i forbindelse 
med kost, rygning, motion og alkohol. Helhedsplanen rummer 
mange og vidtforgrenede aktiviteter, der alle bidrager til et bo-
ligsocialt løft i afdelingerne. 

Projektets kodeord er tryghed. Et boligselskab skal ikke blot ska-
be fine rammer for beboerne, men også sørge for at løse de so-
ciale problemer. Derfor er det vigtigt, at boligselskabet og kom-
munen - på tværs af berørte forvaltninger - arbejder sammen om 
at skabe løsningsforslag, så ghettoisering undgås. 
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