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Vi skal også i år gøre status over arbejdet i vores boligselskab. 
Vi kan se tilbage og konstatere, at den udvikling, vi har haft i 
de senere år, fortsætter. Bestyrelsen har stadig fokus på sit eget 
arbejde.  Det gode samarbejde i bestyrelsen er fortsat, og vi har 
udviklet en kultur, hvor vi forstår hinanden bedre.

Der skal arbejdes for at komme frem til et godt samarbejde, for 
det kommer ikke af sig selv. Det kræver tillid og mod, og dét har 
vi igennem de sidste par år vist, at vi har i organisationsbesty-
relsen.

Dette gode samarbejde vil vi ikke sætte over styr.

Dialogmøderne med afdelingsbestyrelserne fortsætter, og vi har 
i det forgangne år haft fokus på kommunikation, fordi al kom-
munikation er vigtig. Organisationsbestyrelsen ønsker at høre 
afdelingsbestyrelsernes mening om, hvordan vi i vores bolig-
selskab skaber en forbedret kommunikation imellem os. Vi er 
meget optagede af dette tema. Det er også på baggrund heraf, at 
der nu er truffet en beslutning om, at boligselskabet skal have ny 
hjemmeside. Vi ønsker blandt andet forbedret information om 
renoveringen i afdelingerne, herunder Brændgårdsparken, og 
vi er godt i gang med at omforme vore beslutninger til konkret 
handling. 

I almene boligselskaber, dette gælder også vores, har vi lejere der 
har brug for hjælp på en eller anden måde. Det er der ikke noget 

unaturligt i. Vores lejere er vel et udsnit af befolkningen i almin-
delighed på godt og ondt. Det skal vi forholde os til. 

Vi ønsker at have en forbedret boligsocial profil og har derfor i 
år ansat en boligsocial medarbejder. Det boligsociale arbejde er 
allerede startet i Børglumparken efter et ønske fra afdelingsbe-
styrelsen. Projektet er et pilotprojekt, som skal danne grundlag 
for et langt større projekt, der omfatter alle afdelinger i boligsel-
skabet. Vi har meget store forventninger til resultatet af dette 
projekt. Målet er, at vi skal have en god boligsocial profil, og at 
vi skal lære at håndtere de mennesker som skæbnen, af en eller 
anden grund, ikke har givet de muligheder, som vi alle fortjener. 
Projektet i Børglumparken er financeret af vores dispositions-
fond. 

Det er moderne at arbejde i netværk. Vi har i boligselskabet et 
stort netværk til myndigheder, entreprenører, andre boligsel-
skaber, ministerier osv. Nogle vil sikkert tænke; hvad skal det til 
for? Kan vi ikke blot passe os selv. Svaret er, nej det kan vi ikke. 
Vi skal ud for at møde andre. Vi skal derigennem få inspiration, 
som kan bruges i vores boligselskab. Det er livsnerven for enhver 
organisation at have netværk.

Vi har fortsat en vision om at være Danmarks bedste boligsel-
skab. Det er en god vision, som vi ved lejlighed skal holde op 
foran os. At nå i nærheden af dette mål, kræver en visionær be-
styrelse, der kan og vil samarbejde. 

S t e e n  J o n a s s e n
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Årsberetning 2009-2010 for Boligselskabet Fruehøjgaard

V I S I O N E R
                                     for danmarks bedste boligselskab

VeJen til mÅlet
Den mest oplagte vej til målet er den lige vej, men som for træk-
fuglene, hvis mål er at komme til varmere himmelstrøg, kan det 
være vindforhold eller tilfældigheder, der afgør, hvor lang tid vi 
er om at nå vores mål. 

Én ting er dog sikker; at uanset hvor meget det stormer omkring 
os, så vil vi i Boligselskabet Fruehøjgaard lægge os i selen for ikke 
at lade os slå ud af kurs.

Vi har en række pejlemærker for vores arbejde, så vi ikke mister 
fornemmelsen af, i hvilken retning vi skal gå. Vi har visioner og 
målsætninger, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes 
virkelighed og den realiserbare bæredygtighed. Vores overord-
nede mål er at kunne kalde os Danmarks bedste boligselskab.

Visioner indfriet i Året der giK
Det har været et år i udviklingens tegn, for selvom hele Danmark 
har været i økonomisk krise, så har vi her i boligselskabet ikke 
ligget på den lade side. 

Vi har i 2009 modtaget en pris for at være nytænkende og frem-
adsynede. International forskning viser, at virksomheder, der 
satser på innovation, kommer væsentligt bedre gennem kriseti-
der end andre virksomheder. Vi mener, at det  er vigtigt, at pen-
gene, viljen og evnen til innovationsindsatsen findes. 

Vi har blandt andet sat store renoveringsprojekter i gang, som 
skal fremtidssikre vores boliger. En omfattende renovering af 
Brændgårdsparken blev til fysisk realitet den 1. marts i år, og 
der er andre renoveringer på trapperne. Ved at renovere, kan vi 
være med til at sikre, at vores almene boligsektor bliver fordom-
mene kvit, så den bliver attraktiv for en bredere beboersammen-
sætning. 

Vi er blevet færdige med at bygge Studenterstrøget i Birk, som nu 

er med til at skabe en helhed i området og dermed gøre det til et 
mere attraktivt sted at være for beboerne.

Derudover er vi i fuld gang med helhedsplanen til et stort bo-
ligsocialt projekt, der omfatter samtlige af vores afdelinger. Der 
skal igangsættes indsatser af både forebyggende, udviklende og 
støttende karakter, der kan være med til at give områderne et 
løft.

VirKe med omtanKe
Vores største aktiv er vores beboere, og derfor gør vi i Boligsel-
skabet Fruehøjgaard meget i at samarbejde åbent, engageret og 
tolerant. Vi bestræber os på at imødekomme beboernes behov 
og give dem plads til at ytre sig. Vi forsøger at skabe tillid og 
troværdighed, så vi kan bidrage til gode og trygge omgivelser for 
vores beboere.

Vi ønsker at virke med omtanke for både mennesker og miljø. Vi 
forsøger at tænke grønne tanker ind i såvel nybyggerier som re-
noveringer.  Miljø og klima står højt på den politiske dagsorden 
– både herhjemme og globalt. En velovervejet, fremadstræbende 
miljøpolitik er blevet en forudsætning  for, at vi kan blive ved 
med at klare os godt i en verden, hvor kampen konstant bliver 
hårdere.

Derfor er vores passivboliger i H2College nu blevet certificerede! 
Derfor har vi i samarbejde med EnergiMidt deltaget i energipro-
jektet KongWatt, som endnu ikke er afsluttet! - Og derfor har vi 
sagt ja til at deltage i et projekt om innovativ teknologi!  

Samtidig er det vigtigt for os at sørge for at vores beboere får 
tilstrækkeligt med viden og information til, at de føler sig trygge 
og taget hånd om. Derfor har vi fokus på kommunikationsind-
satsen via breve, nyhedsbreve og hjemmesiden, som i øvrigt står 
overfor en større omlægning. Også i bestyrelsen har der været 
fokus på kommunikation og dialog i en procesudvikling, som 
bl.a. skal fremme samarbejdet internt og eksternt.
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om PassiVhUsene i h2College
Der er få af dem i Danmark. Passivhuse har endnu ikke rigtigt 
vundet indpas her i landet. Det kræver nemlig vovemod at kaste 
sig ud i sådan et projekt. Det er svært for boligselskaberne at få 
støtte fra Landsbyggefonden til projekterne, og kommunerne 
hindres af en begrænset økonomi, på trods af at det på længere 
sigt vil give overskud i form af besparelser på energiregningerne. 
Hertil kommer, at Danmark faktisk mangler ekspertise på om-
rådet.  

- Energitankerne startede i det små for mange år siden, hvor vi 
blandt andet indførte solcelleanlæg, siger Bjarne Krog-Jensen, 
direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard. Ideen med at bygge 
passivhuse kom efter, at Bjarne Krog-Jensen var til en konfe-
rence i Göteborg, hvor lavenergi-huse var på dagsordenen. Men 
processen fra ide til realitet var lang. Ikke desto mindre nåede 
boligselskabet i mål den 15. januar 2009, da de første studerende 
kunne få udleveret nøglerne til deres nye miljøboliger. 

Begrebet passivhus er siden 2000 blevet naglet fast i Danmark 
som standard for ekstremt energibesparende byggeri med øko-
nomisk rationale. Hele ideen med passivhuse er nemlig, at var-
mebehovet er så kraftigt reduceret, at husene for eksempel kan 
opvarmes alene via den nødvendige friskluftstilførsel. Prisen 
for opvarmning af en bolig kan dermed holdes på et minimum 
året rundt. Og næst efter miljø, er økonomi da også en af grund-
stenene i konceptet med H2College, idet radiatorer, rørføring til 
rumopvarmning helt er undværet og dette er med til at opveje 

for den ekstra investering i mere isolering, ventilationsanlæg 
m.m. 

En anden væsentlig fordel ved passivhusene er, at frisklufttil-
førslen via de dertil indrettede effektive ventilationsanlæg sam-
men med bedre isolerede vinduer giver skimmelsvampen meget 
ringe vækstvilkår. Indeklimaet i passivboligerne er dermed både 
sundt og godt, og dette kriterium gør passivboligerne attraktive 
frem for lavenergihuse, som uden den nødvendige ventilation 
kan komme til at virke tætte og indelukkede.

CertifiCering af h2College
I december 2009 modtog Boligselskabet Fruehøjgaard endelig 
certificeringen for passivhusene i H2College. Certificeringen 
kræver, at en række krav bliver overholdt. Boligselskabet blev 
derfor pålagt at gennemføre nogle nødvendige undersøgelser. 
Nu har Fruehøjgaard til gengæld et fysisk bevis for den gennem-
førte kvalitetssikring og dermed en væsentlig større sikkerhed 
for at få nogle velfungerende passivhuse.

Det er det danske firma Passivhus.dk, der sammen med en 
gruppe af firmaer og institutioner har stået for certificeringen af 
H2College efter den internationale definition. 

Det var oprindeligt tanken, at passivhusene skulle opvarmes via  
brint, men dette er endnu ikke faldet på plads. I stedet er der 
kommet jordvarmeanlæg, som vedvarende energiform.

[ Å r e t s  a K t i V i t e t e r ]

-  e n e r g i t i l t a g  -

H 2 C O L L E G E  C E R T I F I C E R E T
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5. november 2008
h2College vinder dogme 2000-prisen

19. november 2008
rejsegilde

7. januar 2009
h2College vinder den nationale Kloge m2-pris

15. januar 2009
indflytning i h2College

28. november 2008
h2College vinder Kloge m2-prisen

5. maj 2008
1. spadestik

Årsberetning 2009-2010 for Boligselskabet Fruehøjgaard

14. december 2009
Certificering af h2College



Ø G E T  E N E R G I B E V I D S T H E D  H O S  U N G E

Kan man gØre Unge grØnnere?

Boligselskabet Fruehøjgaard lancerede sidste år et projekt i 
samarbejde med EnergiMidt. Dansk Energis Energisparepulje 
bevilgede 670.000 kr. til projektet, som har til formål at øge 
energibevidstheden hos de unge med udgangspunkt i forbrugs-
situationen i Birk Campus, herunder H2College. Målet er at finde 
ud af, hvad de unges egentlige energiforbrug er samt at prøve at 
påvirke dem til at gøre noget aktivt for at nedbringe energifor-
bruget og tænke mere ”økonomisk”. Projektet hedder Kong Watt.

Som udgangspunkt burde i hvert fald H2College være fuld af mil-
jøbevidste unge, for når en studerende søger en bolig i H2College, 
pålægges det ansøgeren at begrunde, hvorfor han/hun søger en 
miljøbolig frem for en almindelig ungdomsbolig. Dette er for at 
sikre, at de unge også i deres forbrug viser energibevidst adfærd, 
passer på anlæggene og bidrager til energibesparelserne.

Én ting er dog at bygge passivhuse med et energiforbrug, der er 
lavere end man kunne drømme om, hvis ikke beboerne selv tæn-
ker og med omtanke er med til at nedbringe energiforbruget, da 
det jo er hele formålet med konceptet.

På trods af nyhedsbreve, konkurrencer og en hjemmeside til for-
målet, har mange af de unge dog ikke aflæst deres forbrug eller i 
hvert fald ikke sendt aflæsningerne videre til EnergiMidt. Det er 
endnu ikke lykkedes at ramme målgruppen præcist nok trods de 
forskellige virkemidler. Derfor har det også været vanskeligt at 
danne et billede af, hvorvidt det er lykkedes at påvirke de unge 
med projektet.

Senest har Fruehøjgaard i samarbejde med EnergiMidt besluttet 
at gøre et nyt forsøg på at nå de unge mennesker; denne gang 
via et socialt medie, som rigtig mange unge i forvejen benytter, 
nemlig facebook. 

På Kong Watt-gruppen på facebook er der fri debat om energi og 
miljø og alle kan blive medlem. Dog er konkurrencerne kun for 
beboere i de deltagende kollegier/ungdomsboliger.
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Boligselskabet Fruehøjgaard har sagt ja til at deltage i et projekt 
om innovativ teknologi i samarbejde med Teknologisk Institut.
Projektet er endnu på begynderstadiet, og der er foreløbig ansøgt 
om midler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektet er 
et innovationsnetværk for effektivt og bæredygtigt byggeri, som 
adresserer en række samfundsmæssige udfordringer, heriblandt 
energiforbrug i bygninger og øgning af eksportmulighederne.

Den danske byggebranche bliver ofte omtalt som ret konserva-
tiv og ikke særlig omstillingsparat. Der er organisatoriske udfor-
dringer i form af bl.a. aktørmæssig opsplitning af branchen, og 
dette vanskeliggør en hensigtsmæssig udvikling. 

ny Viden
Der er derfor behov for nytænkning, videndeling og samar-
bejde. InnoBYG, som innovationsnetværket kaldes i daglig tale, 
vil fokusere på bygherres krav, samarbejde på tværs af aktører, 
helhedsløsninger og systemleverancer, muligheder på eksport-
markedet samt fremtidens bæredygtige og energieffektive byg-
geplads. Udfordringen er at udvikle og videreformidle ny viden, 
som kan  sikre en sammentænkning af indeklima, komfort, ar-
kitektur og energi. 

I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi især i de seneste par år gjort 
en indsats for at nedbringe energiforbruget i Danmark - eller i 
hvert fald i Herning, bl.a. ved indførelse af solcelleanlæg, opfø-
relsen af passivhuse og den igangværende  energirenovering af 
en af boligselskabets største afdelinger. Ved at deltage i Inno-

BYGs projekt, bidrager boligselskabet til at videreudvikle og for-
midle ny viden i branchen til fordel for en innovativ udvikling.

mÅlet
I Boligselskabet Fruehøjgaard, som i november modtog Proces-
prisen 2009 for netop at være nytænkende og fremme i skoene, 
mener vi, at det er vigtigt, at der er nogen, der vil være med til at 
bryde de konservative rammer, som ifølge InnoBYG ofte præger 
branchen. Det er bl.a. en af årsagerne til, at boligselskabet har 
sagt ja til at være med i projektet og dermed støtte InnoBYGs 
dagsorden for fremme af bæredygtige og energieffektive hel-
hedsløsninger.

Rationalet bag innovationsnetværket er blandt andet regerin-
gens strategi fra april 2009, hvor målsætningen er en reduktion 
af Danmarks bruttoenergiforbrug med 6% inden år 2020. For 
nybyggeri er målet mindst 25% reduktion i 2010 og yderligere 
25% i hhv. 2015 og 2020. 

InnoBYG vil stræbe mod at få bolden til at rulle og sikre, at de 
nyudviklede løsninger og/eller samarbejdsformer bringes aktivt 
i spil. Projektet søger at skabe synergieffekt ved samarbejde og 
kommunikation i netværkets regi. Målet med hele projektet er 
at bidrage til en positiv udvikling og imødekomme såvel sam-
fundsmæssige som politiske krav og behov, som teoretisk set er 
de bærende incitamenter for branchens videre udvikling. 
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Endnu et projekt har budt sig og Boligselskabet Fruehøjgaard 
har accepteret invitationen til at deltage. Projektets indsatsom-
råde er brugerdreven innovation i bygge- og anlægssektoren og 
handler helt konkret om at finde ud af hvilke typer produkter en 
række brugere efterspørger - bevidst eller ubevidst. Projektet er 
lanceret af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), DI ITEK og DI  
og er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Baggrunden for at deltage er, at boligselskabet ønsker at være 
med til at give Danmarks bygge- og boligbranche et velment 
skub i en positiv og fremadsynet retning. 

brUgerUndersØgelser
Kort fortalt går projektet ud på at undersøge, om der kan udvik-
les byggeprodukter, som ved hjælp af indlejret teknologi, bedre 
kan dække de behov, der er på forskellige brugsområder. Et byg-
geprojekt kan i realiteten anskues som en leverancekæde fra be-
stiller og producent til slutbruger. Her kan de forskellige aktører 
opfattes som en kæde af brugere i byggekæden. Derfor laves også 
undersøgelser baseret på fire forskellige brugerflader, nemlig 
selve byggeprocessen, professionelt drift og vedligehold, bebo-
ere i alment boligbyggeri samt beboere og ejere  af parcelhuse.

Indenfor hvert af disse brugersegmenter afholdes et fokusgrup-
pemøde, som danner baggrund for udarbejdelse af scenarier. 
Derefter gennemføres et dialogmøde, hvor scenarierne valide-
rers, og hvor der udarbejdes ideer til konkrete produkter, som 
den pågældende gruppe har interesse i. 

Det kunne for eksempel være intelligente gipsplader eller vin-
duer, som kan måle fugtindholdet og give husejeren en advarsel 
inden der opstår fugt- eller svampeskader. Det kunne også være 
sensorer, der kan fortælle brugeren om et materiale for eksem-
pel er blevet beskadiget.

For brugere kan dette projekt betyde udvikling af produkter, 
der henvender sig til konkrete og prioriterede behov. For byg-
gematerialebranchen er dette en mulighed for at udvikle nye 
forretningsideer med et klart defineret marked, og for teknolo-
giudviklere vil det kunne bane vejen for et produktudviklings-
samarbejde i relation til et marked. 

resUltater
Projektet har allerede været i gang i et års tid, og nu er man nået 
til det tredje brugersegment - nemlig beboere i et alment byg-
geri. Her er der lagt op til, at beboerne i Brændgårdsparken, som 
deltager i projektet, bl.a. kan bruge teknologien til at styre ener-
giforbruget. I Brændgårdsparken gennemføres i øjeblikket en 
stor renovering, hvor et af hovedelementerne netop er, at gøre 
bebyggelsen mere energivenlig blandt andet ved hjælp af bedre 
isolering.

Mandag d. 12. april 2010 blev en workshop afholdt for beboere 
i Brændgårdsparken. Hele eftermiddagen var eksperter på be-
søgsrunde for at fortælle lidt om projektet samt stille spørgsmål 
til beboerne. Om aftenen mødtes beboerne i gildesalen til mid-
dag og efterfølgende opsamling. Beboerne virkede engagerede 
og viste generelt interesse for projektet.

I projektet etableres en kollaborativ innovationsplatform, hvor  
producenter, it-udviklere og byggeriets brugere sammen udvik-
ler projektets to typer af resultater, som er dels et digitalt kon-
ceptkatalog, dels en anvisning på en køreplan for brugerdreven 
innovation til de virksomheder, som har interesse i at gå videre 
med produktudvikling. Resultaterne vil blive offentliggjort på 
en konference om et års tid, når projektet afsluttes og derefter 
vil det blive lagt ud på nettet.
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2006 var året, hvor helhedsplanen for renovering af Afdeling 
Brændgårdsparken blev udarbejdet. Lejlighederne og bygnin-
gerne var ganske enkelt slidte og ikke tidssvarende. De kunne 
ikke længere opfylde lejeres krav til deres bolig, og afdelingen 
var derfor heller ikke konkurrencedygtig. Dette har påvirket af-
delingens omdømme såvel som beboernes livskvalitet, og derfor 
har det vakt stor glæde i Brændgårdsparken og i Boligselskabet 
Fruehøjgaard, at renoveringen endelig blev skudt i gang den 1. 
marts 2010. Projektet forventes at strække sig over ca. 36 må-
neder.

beboerne i CentrUm 
Årstiderne Arkitekter, som i samarbejde med ingeniørfimaet 
Moe & Brødsgaard løb af med sejren i arkitektkonkurrencen, har 
blandt andet haft fokus på design, funktionalitet og kvalitet, 
miljø, det sociale aspekt og økonomi. Beboerne får ikke blot en 
flot facade- og tagrenovering og større altaner, de får også nye 
vinduer, nye badeværelser og nye køkkener. Nogle af lejlighe-
derne vil blive etableret som boliger med tilgængelighed, og der 
vil i de pågældende bygninger komme elevatortårne. Derudover 
skal udearealerne fornyes og forskønnes, og beboerne vil få et 
nyt fælleshus. Forhåbningerne er, at der vil komme mere liv i 
blokkene, og at de nyrenoverede faciliteter og fællesområder kan 
være med til at fremme og styrke fællesskabet i afdelingen. 

Det nære lokalområde har væsentlig betydning for oplevelsen 

af trivsel og velfærd, og i boligselskabet lægges stor vægt på be-
boernes trivsel. Det er en af grundene til, at vi har valgt, at be-
boernes midlertidige genhusning skal foregå i vante omgivelser, 
så det bliver så omkostningsfrit som muligt på det personlige 
og på det økonomiske plan. Der er 24 genhusningslejligheder til 
rådighed, og Boligselskabet Fruehøjgaard har hyret Kuben Ma-
nagement A/S til at bistå med rådgivning og arbejdet med gen-
husningen af beboerne.

anderledes samarbeJde
Hele processen omkring den store renovering af Afdeling Brænd-
gårdsparken har været præget af en anderledes samarbejdsme-
tode. Bl.a. har beboerne været med i hele processen omkring 
udformning og indretning, og de har været med til at afgøre 
hvilke renoveringsbehov, der skulle prioriteres frem for andre. 
Årstiderne Arkitekter har afholdt ikke mindre end 3 workshops 
med beboerne. Arkitekterne har derefter tilpasset tegningerne 
både efter beboernes ønsker og behov og efter hvad der har kun-
net lade sig gøre uden at sprænge de økonomiske rammer. Som 
et krav fra boligselskabets side skulle også hovedentreprenøren 
Jørgen Friis Poulsen A/S være med i den tidlige proces og komme 
med ideer til, hvordan det færdige resultat skulle se ud. 

laVere energiforbrUg
Renoveringen af lejlighederne medfører, at huslejen stiger, men 
isoleringen og de nye vinduer betyder til gengæld, at udgifterne 
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til varme bliver meget lavere. Det er nemlig planen 
at gøre Brændgårdsparken mere energi- og C02ven-
lig, idet der isættes lavenergi-vinduer, bedre isole-
ring af facade og tag samt udsugningsanlæg, som 
giver beboerne et sundere indeklima. Hvor økono-
mien har tilladt det, er det bedste valgt i forhold til 
lavenergi.

Afdeling Brændgårdsparken består af ni typer lej-
ligheder. De mindste lejligheder lægges sammen til 
større, moderne lejligheder. De nuværende beboere 
i de små lejligheder får tilbudt andre lejligheder i bo-
ligselskabet.

beboerinfo
Som en del af renoveringsprocessen, modtager be-
boerne løbende information. Der bliver regelmæs-
sigt sendt nyhedsbreve ud for at sikre en lind strøm 
af nyheder og brugbare informationer omkring re-
noveringen. 

Desuden har renoveringen en selvstændig hjemme-
side, hvor beboere og andre interessenter blandt an-
det kan søge informationer, se lejlighedsplaner og 
billeder samt læse nyheder.  

Den 30. november 2009 fik Boligselskabet Fruehøjgaard over-
rakt endnu en pris. Prisen er nummer 4 i rækken i dét år og un-
derstreger, at Boligselskabet Fruehøjgaard er en af dem, der går 
forrest i udviklingen inden for procestænkning. Henrik Mielke 
fra foreningen Lean Construction - DK var med til at overrække 
prisen i samarbejde med Keld Fuhr fra Boligfonden Kuben. 

Med prisen ønskes fremhævet et engagement i udviklingen af 
nye processer som vejen til et bedre og billigere byggeri. Prisen 
tildeles Boligselskabet Fruehøjgaard på baggrund af selskabets 
arbejde med udvikling af byggeprocesser i projekterne Dalgas-
parken, Kollektivcentret Bytoften og senest H2College. Der er 
bl.a. blevet arbejdet med udvælgelse af teams ud fra andre para-
metre end billigste pris, med Last Planner System og med tidlig 
inddragelse af alle kompetencer. 

For Boligselskabet Fruehøjgaard betyder prisen en anerkendel-
se af den energi og de værdier, der bliver lagt i arbejdet. Det er 

vigtigt for boligselskabet at inddrage alle aktører, fordi vi me-
ner, at det giver en optimal proces. Det var også derfor, at vi i 
renoveringsprojektet ved Bytoften, et bosted for handicappede 
og senhjerneskadede voksne, inddragede både beboere og de ca. 
250 medarbejdere. De var bl.a. med til at udarbejde et værdisæt 
for huset og til at afprøve eksempelvis venderadierne i praksis. 

Også i de andre projekter, har det hele menneske været i cen-
trum. I skurvognene på byggepladserne blev fællesskab og rum-
melighed også sat på dagsordenen, og der er ingen tvivl om, at det 
har bidraget til de gode resultater. 

Boligselskabet Fruehøjgaard har naturligvis et ønske om at fort-
sætte i dette spor, og det er da også en af grundene til, at boligsel-
skabet i Brændgårdsparken har inddraget de forskellige aktører 
så tidligt i processen som muligt. Alle kan på den måde opleve at 
blive hørt, og indtil videre har det været en succes.
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antal: renoveringen omfatter samtlige 
324 lejligheder i brændgårds-
parken

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 begyndte i marts 
2010 og forventes afsluttet i juni 
2013

Økonomi: 172, 7 mio kr.
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I samarbejde med Herning Kommune er Boligselskabet Fruehøj-
gaard i gang med at udarbejde en boligsocial helhedsplan. Den 
foreløbige helhedsplan blev godkendt af Landsbyggefonden i ok-
tober 2009, og i januar 2010 blev en projektmedarbejder ansat til 
at lave boligsocialt arbejde. Den endelige plan skal være færdig 
inden 1. juni. Lige nu ligger den dog til behandling ved Herning 
Kommune og skal i øvrigt også godkendes af økonomiudvalget 
og byrådet, inden den skal indsendes til Landsbyggefonden. Der 
er ansøgt om et tilskud på 7.500.000 kr. og i alt lyder budgettet 
på 10.000.000 kr. 

Projektet skal strække sig over en 4-årig periode i alle boligsel-
skabets afdelinger, dog med særlig fokus på Afdeling Brænd-
gårdsparken, Afdeling Fruehøj og Afdeling Børglumparken. For-
målet med projektet er at øge bevågenheden på den boligsociale 
udvikling generelt og i de afdelinger, hvor det skønnes nødven-
digt at igangsætte indsatser af både forebyggende, udviklende og 
støttende karakter. 

fire indsatsomrÅder
I projektet indgår fire indsatsområder, som har til hensigt at løf-
te beboernes livskvalitet og styrke fællesskabet. De fire indsats-
områder er: 1)udvikling af beboerdemokratiet og forpligtende 
naboskab, 2)Børn og unge – forældre, institutioner og skoler, 3) 
Arbejde og uddannelse, 4) Omsorg, sundhed, miljø og CO2. 

For hver indsatsområde igangsættes en række initiativer og ak-
tiviteter. Blandt andet skal afdelingsbestyrelsen klædes på. De 
skal gennemgå en proces, hvor de skal lære at støtte hinanden 
og få viden om, hvordan de aktivt kan bidrage til en positiv ud-
vikling, og hvordan de kan fremme beboernes initiativer og en-
gagement. 

Samtidig skal beboerne gives indsigt i beboerdemokratiets mu-
ligheder og motiveres til at iværksætte aktiviteter og projekter, 
der bidrager til en positiv udvikling i boligområdet. Der skal 
igangsættes netværksskabende aktiviteter, der kan befordre et 
meningsfuldt og positivt samvær og modvirke ensomhed. Des-
uden skal der skabes sundhedsfremmende tilbud for de beboere, 
som måtte ønske støtte til at ændre vaner i forhold til eksempel-
vis kost og motion, rygning og alkohol.

Derudover skal projektet skabe aktiviteter, der kan generere en 
bedre forståelse og respekt på tværs af etnicitet, kultur og alder. 
Der skal igangsættes aktiviteter med fokus på klima og miljø 
samt indsatser der støtter beboere (og deres børn) med mis-

brugsproblemer og/eller psykiske og sociale problemer. 

For de beboere, som er uden tilknytning til arbejdsmarkedet og/
eller uddannelse, og som ønsker at blive hjulpet i den retning, vil 
der også blive iværksat en række tiltag. Desuden skal der skabes 
en god tilværelse for førtidspensionister. 

bØrn og Unge er Vores fremtid
Der vil også være indsatser, som er særligt rettede mod børn og 
unge med henblik på at støtte dem på vejen mod uddannelse og 
arbejdsmarkedet samt hjælpe dem til at opbygge et positivt fri-
tidsliv. Det kan for eksempel være via etablering af en lektiecafe 
eller en klub, hvor børn og/eller unge kan mødes og hygge sig, 
og hvor der vil blive arbejdet med at integrere børn og unge i de 
eksisterende tilbud om fritidsaktiviteter.

Desuden skal der sættes ind for at skabe de bedste forudsætnin-
ger for godt forældreskab, så de voksne har de bedst mulige be-
tingelser for at imødekomme børnenes behov.

UdViKling mod sUCCes
2 boligsociale medarbejdere vil blive ansat i januar 2011. Deres 
opgave bliver at udvikle projekter, som dækker og går på tværs 
af indsatserne. De skal gennemføre og evaluere projekter og har 
ansvar for udviklingen i det samlede projekt. 

Overordnet sigter projektet mod at forbedre afdelingernes image 
samt styrke beboernes tryghed, stolthed, ejerskab og ansvarsfø-
lelse overfor det sociale såvel som det fysiske miljø.

Boligsocialt arbejde bygger på nærhed og lokal forankring, og 
derfor er succesen for et boligsocialt projekt også i stor grad af-
hængig af hvordan projektet modtages af beboerne. Det hand-
ler altså om at få et samarbejde op at stå mellem Boligselskabet 
Fruehøjgaard, Herning Kommune og beboerne i de pågældende 
afdelinger. 
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Det boligsociale arbejde begyndte faktisk allerede i ja-
nuar i år. Boligselskabet Fruehøjgaard ansatte den 15. 
januar en projektmedarbejder til at udarbejde den ende-
lige helhedsplan for det store boligsociale projekt, som 
går i gang til næste år og til at planlægge og udføre et 
forprojekt i en af boligselskabets afdelinger. Til forpro-
jektet har boligselskabet valgt at fokusere på Afdeling 
Børglumparken.

Afdeling Børglumparken er en forholdsvis lille afdeling 
med 103 husstande og 130 beboere. Der er mange før-
tidspensionister i afdelingen, og mere end halvdelen af 
beboerne er mellem 35-64 år. Tæt på halvdelen af bør-
nene i afdelingen vokser op i en ene-forsørger familie, og 
der er en fraflytningsprocent på 31.

aKtiVitetshUs
En række tiltag er allerede iværksat. Der er åben rådgiv-
ning for beboerne to dage om ugen, hvor beboere, der 
har lyst og behov, kan komme og få en uforpligtende 
snak. Udover åben rådgivning er der allerede skabt et 
aktivitetshus i afdelingens ene gildesal. Her er der mu-
lighed for at beboerne kan være sammen om en række 
aktiviteter, de kan f.eks. spille bordtennis, dart eller blot 

hygge sig i hinandens selskab over en kop kaffe. 
Der vil også blive igangsat en række fællesaktiviteter, 
der kan styrke integration på tværs af alder, etnicitet og 
social stilling. Der er bl.a. en motionsklub hver mandag 
for kvinder, og i marts blev en musikaften afholdt for be-
boerne. Det var en festlig aften med dans og god musik. 
Flere andre aktiviteter er under forberedelse. 

nabosKab
Beboerne i Afdeling Børglumparken har netop deltaget 
i en naboskabsundersøgelse, som skal hjælpe med at af-
klare hvordan behovet er og præcisere hvordan boligsel-
skabet eventuelt kan sætte ind for at stimulere og styrke 
et godt naboskab samt skabe et trygt miljø for beboerne 
i afdelingen.

Den 28. april blev et møde afholdt for beboerne i Børg-
lumparken. Her blev interesserede beboere informeret 
om, hvad undersøgelsen har vist, og hvad der skal foku-
seres på i indsatsen for at forbedre hverdagen for bebo-
erne i afdelingen. Projektets nøgleord er tryghed, og un-
dersøgelsen understreger da også, at det er nødvendigt 
med en indsats for at stimulere netop tryghed, naboskab 
og tilfredshed. 

FORPROJEKTET I BØRGLUMPARKEN
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N Y  H J E M M E S I D E

Selvom boligselskabets hjemmeside kun er 5 år gammel, træn-
ger den til et løft. En hjemmeside handler ikke blot om at sende 
de rette signaler og afspejle et godt image, den er også et ar-
bejdsredskab, en slags ”virtuelt kontor” og skal kunne følge 
med udviklingen.

Derfor arbejder Boligselskabet Fruehøjgaard i øjeblikket på at 
få lavet en ny hjemmeside. Siden bliver udviklet i samarbejde 
med MidtMarketing. Hele layoutet skal laves om og gøres mere 
brugervenligt med et nyt menusystem, der skal skabe mere 
overblik og fokus på de ting som nuværende eller eventuelt 
fremtidige beboere har interesse i og behov for at vide noget 
om. Desuden indfører vi en bedre boligpræsentation, der gør 
det muligt at få mere information ved hjælp af færre ”klik”. 
Den nye hjemmeside bliver samtidig mere tidssvarende de-
signmæssigt.

boligselsKabets sPeJl
Behovet for en ny udgave af boligselskabets hjemmeside hæn-
ger sammen med det image der ønskes afspejlet. Vi er et dyna-
misk og fremadsynet boligselskab med visioner om at passe på 
mennesket og miljøet og dét skal vores hjemmeside reflektere. 
Selvom den nuværende hjemmeside fungerer fint og selvom 
stort set alle oplysninger om boliger, regler, afdelingsbestyrel-
ser, referater, nyheder m.m. findes på siden, så bærer designet 
– og ikke mindst omfanget af hjemmesiden - præg af at have 
snart fem år på bagen. Der går dog lidt tid før det nye www.
fruehojgaard.dk kan lanceres. 

oVersKUelighed
På indholdssiden er der til gengæld meget godt i vente. Den 
nye hjemmeside bliver mere overskuelig, så det bliver lettere 
at finde frem til den ønskede side og dermed finde det indhold 
man søger. Det er planen, at der fortsat skal forefindes refera-
ter, nyheder, beboerblad, regler osv. på siden, men strukturen 
på siderne skal være nemmere at gennemskue, så det bliver let 
for brugerne at navigere rundt på boligselskabets hjemmeside.

En af de ting der fortsat vil være stor fokus på, er nyhedsdelen. 
Ved jævnligt at sørge for at opdatere og informere, signalerer 
Boligselskabet Fruehøjgaard, at vi er en dynamisk virksom-
hed, hvis største aktiv er vores beboere, som har krav på infor-
mation og inddragelse i det omfang det er muligt og hensigts-
mæssigt. Der er naturligvis stor forskel på hvor stort behovet 
er for information, men generelt oplever vi en efterspørgsel og 
interesse hos vores beboere, og den vil vi gerne imødekomme.

Hjemmesiden kan også komme til at spille en større rolle i takt 
med at flere og flere beboere som følge af udviklingen mod 
informationssamfundet får adgang til PC og internet. Hjem-
mesiden kan blive en bro mellem beboere og administrationen 
for de, der ønsker det. Det er en nem vej  til information og 
samtidig tilgængelig i alle døgnets 24 timer. Der vil dog stadig 
komme breve med posten til vores beboere. Der er visse ting 
som vi mener egner sig bedst i fysisk form.
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nyt edb-system
Pr. 11 maj 2009 overgik administrationen til et nyt admini-
strativt system. Systemet hedder EG Bolig og er en total sy-
stemløsning til bolig- og ejendomsadministration, som kan 
håndtere alle typer af lejemål.

Overgangen til det nye system har givet en del udfordringer 
men samtidig også en masse nye muligheder. En del af udfor-
dringerne har været, at det tager tid at lære et nyt system at 
kende og få det integreret hos samtlige medarbejdere. 

Før overgangen til det nye system havde boligselskabet sin 
egen server. Dét at vi er overgået til et nyt administrativt 
system har været en del af overvejelsen om fremtidssikring, 
fordi vores system nu bliver hostet eksternt. Dermed er det 
driftcenteret ved Data Inform, der står for opdateringer, sik-
kerhed, backup og overvågning. 

Der er ingen tvivl om, at det nye system også med tiden letter 
arbejdsprocessen betydeligt.

fagre nye Verden
En af de muligheder, der har fulgt med det nye system, er at 
Boligselskabet Fruehøjgaard har kunnet bruge systemet i hele 
medarbejderstaben. 

I marts 2010 fik alle ejendomsfunktionærer, håndværkere og 
folk i grøn afdeling en PC. Formålet er bl.a at give dem et bedre 
værktøj samt at integrere dem i det system, der bliver brugt 
i administrationen, og dermed lette arbejdsgangen både for 
dem og for medarbejderne i administrationen.

Flere af disse folk har hidtil aldrig rigtig brugt en PC. Det bli-
ver derfor en udfordring for dem at komme i gang med at bruge 
deres nye digitale arbejdsredskab, men for de fleste betyder 
det, at de nu på lige fod med medarbejderne i administratio-
nen har mulighed for at følge med i, hvad der foregår. Det kan 
skabe broer og giver generelt en bedre forståelse for kollegaers 
arbejde.

Årsberetning 2009-2010 for Boligselskabet Fruehøjgaard



Sædvanen tro er der igen i år blevet gennemført en undersøgelse 
i Boligselskabet Fruehøjgaard, der involverer fraflyttede og ind-
flyttede lejere. De forhenværende og nye lejere svarer på en række 
spørgsmål, der skal give indikatorer på beboertilfredsheden i bo-
ligselskabet. 

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 hvilke tiltag, der vil kunne udbedre 
nogle af de nævnte fejl og mangler. Resultatet for de sidste 5 år 
kan ses nedenfor. 

     sVar fra fraflyttede leJere

Periode: 1.  halvår 
2005

2. halvår 
2005 2006 2007 2008 2009

Udsendte antal spørgeskemaer: 136 189 301 274 311 293

besvarelsesprocent: 32,4 27,5 26,6 29,2 28,9 24,9

     dine oplevelser omkring opsigelsen af lejemålet:

hvor tilfreds var du med gennemgangen af din lejlighed ved boligsynet? 8,5 8,3 8,5 8,6 8,1 8,9

hvor tilfreds var du med informationerne omkring din fraflytning? 7,8 8,0 8,3 8,3 7,6 8,2

     dine oplevelser omkring boligsynet i lejligheden

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

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

hvor tilfreds var du med det skriftlige overslag på istandsættelsesudgiften? 7,0 8,1 7,7 7,4 7 8,2

     generelt

hvor tilfreds var du generelt med at bo i lejligheden? 8,4 7,6 8,4 7,7 8,4 8,3

hvor tilfreds er/var du generelt med at bo i boligselskabet fruehøjgaard? 9,1 8,0 8,7 8,5 8,3 8,6

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: 1.  halvår 
2005

2. halvår 
2005 2006 2007 2008 2009

Udsendte antal spørgeskemaer: 118 200 301 275 309 334

besvarelsesprocent: 44,9 37,5 37,5 38,5 36,2 31,4

     dine oplevelser omkring leje af lejligheden:

hvor tilfreds var du med informationen i det tilbud vedr. lejemålet? 8,2 8,7 8,9 8,8 8,7 8,4

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

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

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

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

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

     dine oplevelser omkring selve indflytningen

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

hvor tilfreds var du med udleveringen af nøglerne til lejemålet? 9 9,4 9 8,7 9,1 9,2

hvor tilfreds var du med malerarbejdet i lejligheden? - 8,3 7,1 7,4 7,9 7,6

hvor tilfreds var du med rengøringen i lejligheden? - 7,9 6,9 7,1 7,3 6,5

hvor tilfreds var du med den generelle standard i lejligheden? 6,6 7,5 8,2 8,1 8,3 7,9

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

hvor tilfreds var du med opfølgningen på fejl- og mangelgennemgangen? 7,7 8,2 8,1 7,7 8,3 7,9
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Pointsystemet er omregnet fra et ”smileysystem”, der så giver en 
mulig score mellem 0-10 points. Internt i boligselskabet er det ble-
vet besluttet, at en score på 7,5 og derover er tilfredsstillende.

fraflyttede leJere
Ud fra undersøgelsens score kan vi igen i år konkludere, at der 
blandt fraflyttede lejere generelt er stor beboertilfredshed. Talle-

ne ser pæne ud og opfylder boligselskabets mål om et højt service-
niveau. Der er ikke givet ret mange kommentarer, hvilket også må 
fortolkes som en ytring om, at tingene er tilfredsstillende. 

Der har været lidt større udskiftning i Brændgårdsparken end 
normalt, men dette kan formentlig tilskrives den store renove-
ring, som nu endelig er skudt igang.  

[ Å r e t s  a K t i V i t e t e r ]
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indflyttede leJere
Blandt nye lejere er der også fine tilbagemeldinger i spørgeske-
maet. Dog kan vi ud fra besvarelserne udlede, at der er en del, 
der er utilfredse med rengøringen i lejligheden på indflytnings-
tidspunktet. Derfor agter boligselskabet at gøre en indsats for at 
højne rengøringsstandarden.

Rigtig mange har skrevet uddybende kommentarer til skemaet. 
Nogle klager over manglende information i forbindelse med  
omstændigheder som flytteopgørelse, opsigelse af lejlighed og 
istandsættelse. Andre klager over støj og rod fra naboer, knir-
kende gulve i lejligheden eller dét faktum at beboere hidtil kun 

har kunnet købe 10-liters dunke til maling af lejlighederne. En-
kelte ytrer ønsker om flere indkøbsmuligheder i Birk og flere va-
skemaskiner i vaskehuset. 

Langt de fleste giver dog udtryk for, at de er tilfredse med at bo 
i Boligselskabet Fruehøjgaard, og at de får en god og positiv ser-
vice.



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 14. maj 
2009 bestod holdet af:

Steen Jonassen
Peter Østergaard
Harly Jørgensen
Lotte Jensen
Ulla Thusgaard Jørgensen
Claus Eriksen
Lynge Kristensen
Mona Haven Jensen
Mads Nørgaard Sørensen

Siden bestyrelsen blev valgt i maj måned 2009, har der dog været 
udskiftninger. Claus Eriksen flyttede og trådte dermed ud af be-
styrelsen i november 2009. Han blev erstattet af Jens Pedersen, 
som var bestyrelsens 1. suppleant. Desuden valgte Peter Øster-
gaard og Ulla Thusgaard Jørgensen at udtræde af bestyrelsen i 
februar 2010 og blev erstattet af bestyrelsens 2. og 3. supplean-
ter Viktor Lysgård og Torben Ringsø Jensen.

Efter repræsentantskabsmødet i maj konstituerede bestyrel-
sen sig med Steen Jonassen som formand og Claus Eriksen som 
næstformand. Da Claus Eriksen udtrådte blev han erstattet af 
Mona Haven Jensen som ny næstformand. Efterfølgende blev 
forretningsudvalget nedsat med Steen Jonassen, Claus Eriksen, 
Peter Østergaard og Harly Jørgensen som medlemmer.

Kend mÅlet
På bestyrelsesmødet d. 25. juni blev et udvalg nedsat til at ar-
bejde videre på målsætningsprogrammet, som boligselskabets 
direktør har nedfældet for år tilbage. Bestyrelsesåret 2009/10 
har været meget fokuseret på muligheder, udfordringer og dog-
meregler for arbejdet. Her har det været vigtigt at kende de kon-
krete mål og visioner for Boligselskabet Fruehøjgaard. Målsæt-

ningsprogrammet er nu revideret.

KommUniKation 
Det blev allerede sidste år besluttet at optimere boligselskabets 
kommunikation og information. Dette har bestyrelsen i løbet af 
året arbejdet med og skærpet indsatsen både internt og eksternt. 
På bestyrelsesmødet d. 25. februar blev det besluttet at forhøje 
timeantallet for kommunikationsmedarbejderen og der blev be-
vilget penge til en ny hjemmeside.

boligselsKabets UdViKlingsProCes
Bestyrelsen har haft stor fokus på dialog og har i den forbindelse 
holdt en række dialogmøder, hvor målet var at opbygge en an-
derledes og bedre dialog internt og med afdelingsbestyrelserne. 

Medlemmerne har deltaget i en læringsproces, hvor de med eks-
tern konsulenthjælp har arbejdet på at blive bedre til at støtte op 
om afdelingsbestyrelserne og om en positiv udvikling, der tager 
udgangspunkt i deres ønsker og behov.  

I november måned 2009 blev afholdt et fælles dialogmøde med 
alle afdelingsbestyrelserne, hvor organisationsbestyrelsens ar-
bejde blev fremlagt og den fremtidige udviklingsproces blev de-
batteret med dialog og kommunikation i centrum. Derudover 
har organisationsbestyrelsen været på besøg i afdelingsbestyrel-
serne for at fremme synlighed og dialog.

Visioner
En stor del af bestyrelsens arbejde handler om at bane vejen for 
drømme og visioner. 2009/10 har som nævnt været et år, hvor 
der er arbejdet med muligheder, udfordringer og retningslinier. 

Der har været stor fokus på den boligsociale udvikling i afdelin-
gerne, bl.a. beboernes trivsel, naboskab, engagement og delta-
gelse i sociale aktiviteter samt bestyrelsesarbejde, tryghed og 
ansvarsfølelse overfor hinanden, bygningerne og området.
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B E S T Y R E L S E N S  U D V I K L I N G

På dialogmødet den 19. november 2009 samledes medlemmerne 
af organisationsbestyrelsen med afdelingsbestyrelserne for at 
informere og inddrage afdelingerne i årets bestyrelsesarbejde.

Boligselskabet Fruehøjgaard har i de seneste år modtaget en del 
priser og skabt sig et positivt omdømme i Herning Kommune og 
på landsplan indenfor grøn udvikling, fremtidssikring af boliger 
og boligsocial drift. Boligselskabet ønsker at fortsætte i dette 
spor og bestyrelsens arbejde har dermed stået i udviklingens 
tegn.

På tre interne dialogmøder i februar, april og september 2009 
har bestyrelsen debatteret boligselskabets fremtidsudsigter, 
udfordringer og dogmeregler. Bestyrelsen har været optaget af 
at opbygge en alternativ og bedre dialog med afdelingsbestyrel-
serne med det formål at gøre bestyrelsesarbejdet både nemmere 
og mere interessant for de beboere, som vælger at stille op til af-
delingsbestyrelsen samt at støtte dem i skabelsen af beboerde-
mokratiske processer. Samtidig arbejdes der på at gå aktivt ind 
for at udvikle en ny styringsdialog med Herning Kommune og 
være konstruktive overfor nye relationer til andre boligorgani-
sationer i Herning. 

På de interne dialogmøder har medlemmerne arbejdet med for-
skellige øvelser. Den ene øvelse var en lytteøvelse, som havde 
til formål at udvide medlemmernes perspektiver og vinkler. 
Det andet var et skema, som kan sætte struktur på den række 
af handlinger, der skal gennemføres i forbindelse med løsning 
af en konkret opgave. På den måde håber bestyrelsen at kunne 
konkretisere boligselskabets mål og dermed øge succesraten for 
organisationen.

mÅlsÆtningsProgram
Regeringens nye styringsreform har gjort et målsætningspro-
gram samt et godt samarbejde i bestyrelsen endnu mere aktuelt. 
 
Målsætningsprogrammet skal fungere som organisationens ret-
ningslinier og opfylde de politiske, samfundsmæssige og kon-
kurrencemæssige krav, der stilles til den almene boligbevægelse 
i fremtiden. 

Fremtidens beboere ønsker individuel frihed, fleksibilitet, højt 
serviceniveau, miljømæssig bæredygtighed, kvalitet, fællesskab 
på individuelle præmisser og moderne teknologi. For at opfylde 
disse krav, må Boligselskabet Fruehøjgaard tænke bredt, frem-
adrettet og på tværs. Det vil der fortsat være fokus på.
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afdeling frUehØJ
Igen i år har afdelingsbestyrelsen haft stor succes med at afholde 
fælles aktiviteter for beboerne. Succesen med loppemarked er 
blevet gentaget, der har været en tur til Jesperhus Blomsterpark, 
sommerfest, bustur til Tyskland, jule- og fastelavnsarrangement 
for ikke at nævne et utal af bankoaftener. Der er kommet ny for-
mand i afdelingsbestyrelsen, Jasmina Mihajlovic.

Der er kommet nye garageporte i halvdelen af garagerne og resten 
er blevet malet. Tørregårdene har også fået lidt maling. I øjeblik-
ket er en helhedsplan for en større renovering af Afdeling Fruehøj 
ved at blive udarbejdet.

afdeling brÆndgÅrdsParKen 
I Brændgårdsparken har afdelingsbestyrelsen haft travlt. Afdelin-
gen var bl.a. på sommerudflugt, på juleudflugt og på indkøbstur 
til Tyskland. 

Derudover er den længe ventede renovering endelig startet op. De 
første beboere blev midlertidigt genhuset i januar og byggeplad-
sen startede officielt op den 1. marts 2010.

afdeling VÆVergÅrden 
I løbet af året, der er gået, har Vævergården fået lagt ny asfalt og 
der er blevet sat bænke op. Vævergården har nu igen fået en afde-
lingsbestyrelse med Hanne Jensen som formand.

afdeling bØrglUmParKen
Afdelingen har bl.a. været på tur til Fulsangsø i august, og der har 
været en musikaften i marts. 

Den lille gildesal er blevet renoveret. Der er igangsat et forprojekt 
til boligselskabets store boligsociale projekt, som går i gang i ja-
nuar 2011. Projektet forløber over en periode på 9 måneder, og der 
er ansat en projektmedarbejder til at varetage åben rådgivning og 
aktivitetshus i afdelingens lille gildesal.  

afdeling sØndergade 

Formanden trådte ud af bestyrelsen i efteråret, hvorefter supple-
anten trådte til. Men da denne rejste i år og der ikke er valgt et nyt 
medlem, er bestyrelsen ikke længere beslutningsdygtig og blev 
derfor nedlagt i marts måned 2010. 

afdeling storgÅrden
Storgården har holdt sommerfest. Problemet med vandindsivning 
i penthouselejlighederne er blevet løst og taget er tætnet. Bebo-
erne har også vedtaget, at de skal have et fællesareal med borde, 
bænke, grill og petanqueareal. 

afdeling birK CamPUs 

Der er blevet arbejdet for at fuldende udenomsarealerne ved 
H2College bl.a. med f lisebelægning og cykelskure. I novem-
ber 2009 blev Studenterstrøget endelig indviet sammen med 
det nye fælleshus i Birk. Birk College/Korsørvej blev slået 
sammen med H2College til én afdeling, som nu hedder Birk 
Campus. Anne Rasmussen blev valgt som formand for afde-
lingsbestyrelsen.

afdeling aaParKen 

Aaparken har været på sommertur til strandingsmuseet i Thors-
minde.

afdeling dalgasParKen 
I Dalgasparken har der bl.a. været vinsmagning i oktober og ju-
lehygge i december. Afdelingen har fortsat haft mange fællesak-
tiviteter. 

afdeling hammerthor
I Hammerthor har frivillige beboere henover sommeren malet 
hegn samt cykel- og affaldsskure. I december blev det årlige julear-
rangement afholdt.

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
I administrationen er der i 2009/2010 sket nogle ændringer. Der 
arbejdes løbende på at højne serviceniveauet på alle leder og kan-
ter, og samtlige medarbejdere bidrager. En af de ting, som der har 
været stor fokus på i de seneste par år er kommunikation. 

I februar 2010 blev det besluttet at udvide kommunikationsmed-
arbejderens timetal og opgaver, så boligselskabet kan imødekom-
me det stigende behov for information og videndeling.

Derudover blev en projektmedarbejder i januar 2010 ansat. Pro-
jektmedarbejderen arbejder i øjeblikket på et projekt i Børglum-
parken og på at færdiggøre helhedsplanen til et større boligsocialt 
projekt, som starter til næste år. 

Sidste års mål var at få mere struktur på drift of vedligeholdelse 
af de forskellige afdelinger, få lavet de nødvendige opsamlinger og 
klargjort den økonomiske ramme til disse projekter, så vi på den 
måde kunne skabe mere tilfredshed blandt lejere via denne syste-
matiserede tilgang. 

Det er lykkedes os at stramme op på serviceniveauet og få styr 
på rigtig mange hængepartier i løbet af året. Vi har fået kørt en 
ny og mere effektiv rutine i stilling i forhold til vedligeholdelse af 
bygninger og grønne områder samt drift og vedligehold af ventila-
tion, brandanlæg, elevatorer osv.

eJendomsfUnKtionÆrer
Driftslederen har ansvaret for ejendomsfunktionærerne, den 
grønne afdeling og håndværkerafdelingen. Driftslederen arbejder 
løbende for at skabe et godt samarbejde mellem afdelingerne ved 
hjælp af en flad ledelsesstruktur, og der er virkelig blevet skabt et 
godt team. 

Den hårde vinter og renoveringsprojektet i Brændgårdsparken har 
stillet store krav til ejendomsfunktionærerne rundt omkring i de 
forskellige afdelinger, og den slags udfordringer takler vores ejen-
domsfunktionærer på professionel vis, bl.a. takket være en syste-
matisk fremgangsmåde og dygtige folk.

grØn afdeling
Omstruktureringen af Grøn Afdeling i 2008 har for alvor båret 
frugt. Standarden på vedligeholdelsen af de grønne områder er 
væsentligt forbedret, både hvad angår snerydning igennem en 
hård vinter, beskærelse af træer og vedligeholdelse af græsarealer 
osv.

hÅndVÆrKer afdeling
Der er fortsat 3 fuldtidsansatte tømrere, en maler samt en servi-
cetekniker i afdelingen, der sørger for det daglige vedligehold i de 
mindre afdelinger. Håndværkerne, som tilhører fraflytningsenhe-
den, har igen i år sørget for, at der er en høj kvalitet og ensartethed 
både indvendigt og udvendigt i samtlige lejemål i boligselskabet. 
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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)

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
2009 17 30 11 58 16,6 3 2009 0 4 15 4 30 53 16,4 3

Vævergården (36 boliger i afdelingen) Børglumparken (103 boliger i afdelingen)
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
2009 1 1 0 0 2 5,6 0 2009 20 1 4 11 0 36 35,0 2

Søndergade (16 boliger i afdelingen) Storgaarden (40 boliger i afdelingen)
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
2009 1 1 0 1 3 18,8 0 2009 0 0 0 0 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 2009 0 5 5 17,2 5
2007 1 5 6 7,1 1
2008 5 8 13 15,5 0
2009 5 4 9 10,7 2

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 2009 0 1 0 1 2 2,4 0
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
2009 38 78 3 119 36,8 8

flytteleJligheder
Boligselskabet Fruehøjgaard har gennem de sidste 20 år fore-
taget en registrering af fraflytninger i de forskellige afdelinger. 
I skemaet nedenfor 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

2009 2009 2010
    ordinÆre Udgifter

 bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 382.802 228.060 175.470
 Personaleudgifter 4.936.021 4.641.390 4.745.717
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.354.839 1.864.000 1.895.500

    brUttoadministrationsUdgifter 7.673.662 6.733.450 6.816.687
 overskud 477.810 96.320 212.653

8.151.472 6.829.770 7.029.340
    ordinÆre indtÆgter

 administrationsbidrag betalt af afdelingerne 4.219.158 4.219.158 4.388.852
 eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 600.512 600.612 627.308
 lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 739.234 700.000 800.000
 byggesagshonorar 598.300 0 1.000.000

    samlede ordinÆre indtÆgter 6.157.204 5.519.770 6.816.160
 renteindtægter netto 1.994.268 1.310.000 213.180

8.151.472 6.829.770 7.029.340

9 %
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forValtningsreVision
I forbindelse med udførelsen af forvaltningsrevisionen har 
vi haft fokus på følgende områder: kapitalforvaltning, admi-

nistrationsbidrag, udlejning, fraflytninger og planlagt vedli-
geholdelse. Revisionen har ikke haft bemærkninger til disse 
fokusområder. 

Personaleudgifter

Kontorudgifter og andre administrations-
udgifter
bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontin-
genter mv.64 %

5 % 31 %

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
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25 %7 %

52 %

7 %

U D G I F T E R

5%

64 %
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    balanCe
Indeværende år Sidste år

2009 2008
    aKtiVer

 anlÆgsaKtiVer

 administrationsbygning 3.750.000 3.750.000

 andre anlægsaktiver 649.163 642.651

 dispostionsfond/lån til afdelinger 1.059.936 1.111.346

 anlÆgsaKtiVer i alt 5.459.099 5.503.997

 omsÆtningsaKtiVer

 afdelinger under opførelse (nybyggeri) 3.702.379 9.492.768

 andre tilgodehavender 3.141.317 2.947.321

 tilgodehavender renter m.v. 1.019.145 1.403.074

 Værdipapirer og likvide beholdninger 50.743.724 62.728.247

 omsÆtningsaKtiVer i alt 58.606.565 76.571.410

 aKtiVer i alt 64.065.664 82.075.407

Indeværende år Sidste år
2009 2008

PassiVer

 egenKaPital

 dispositionsfond 5.430.454 5.441.585

 opskrivningshenlæggelser 740.458 0

 arbejdskapital 7.584.416 7.0106.603

 henlÆggelser 13.755.327 12.548.188

 Kortfristet gÆld

 afdelinger i drift 39.689.549 53.193.353

 bankgæld 1.215.330 10.095.688

 anden kortfristet gæld 9.405.458 6.238.178

50.310.337 69.527.218

 PassiVer i alt 64.065.664 82.075.407

64 %

9%
7% 8 %

12 %
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62 %

2 %

15 %

12 %

8 %1 %
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5 % 5 %2% 1 % 2 % 6 %
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renoVeringer
Det kommende år vil, blandt mange andre tiltag, være præget af  
renoveringer.

Renoveringen i Brændgårdsparken er nu godt i gang, og arbejdet 
fortsættes de kommende år. Der arbejdes stadig på hvordan ga-
rageområdet skal etableres. 

I øjeblikket udformes en helhedsplan for Afdeling Fruehøj med 
visioner og ønsker til en kommende renovering. Efter godken-
delse fra beboerne går myndighedsarbejdet i gang, og der ansø-
ges om penge til renoveringen. 

Også Afdeling Børglumparken står over for en renovering, og 
efter helhedsplanens godkendelse er arbejdet med at opnå myn-
dighedsgodkendelse påbegyndt.

Byggetekniske undersøgelser har vist et fremtrædende behov 
for renovering af en række væsentlige forhold. Tilstandsrappor-
ten peger på, at bebyggelsen i Børglumparken indeholder alvor-
lige byggetekniske fejl og mangler. Nogle af fejlene beror på, at de 
projekterende og udførende ikke har fulgt de aktuelle anvisnin-
ger på byggetidspunktet samt, at den almene praksis hvad angår 
god byggeskik ikke er efterkommet.

Visionen for helhedsplanen er derfor, at få rettet op på Børglum-
parkens bygningsmæssige problemer, så den igen kommer til at 
fremstå som et godt og attraktivt boligområde, hvor beboerne, 
også i fremtiden, kan være glade og tilfredse med at bo. Dette 
skal opnås ved et nøje planlagt renoveringsprojekt, der skal gen-
skabe et sundt byggeri i Afdeling Børglumparken, og derved få 

oprettet den nødvendige balance i afdelingens fremtidige drift 
og vedligeholdelse.

Blandt andet skal en del 1 og 2 værelses lejligheder sammenlæg-
ges, da der er større efterspørgsel på 3 værelseslejligheder med 
det som området ellers byder på. Afdeling Børglumparken ligger 
nemlig smukt lige op til et større naturområde, med skole, ejer-
lejligheder og parcelhuskvarterer som nærmeste naboer. Derfor 
egner området sig også godt til børnefamilier. 

administration af Ældreboliger
Boligselskabet Fruehøjgaard har netop underskrevet kontrakt 
med Herning Kommune om at administrere omkring 500 ældre-
boliger under Aktivitet og Pleje og boliger tilhørende Handicap 
og Sundhed i Herning Kommune. 

I administrationen af boligerne indgår blandt andet udfærdi-
gelse af lejekontrakter, syn af lejligheder ved indflytning, kon-
takt til lejere ved oprindelige mangler og efterfølgende vedlige-
holdelsesmangler, deltagelse i beboerdemokrati, udarbejdelse af 
diverse budgetter m.m.

Boligselskabet Fruehøjgaard administrerer i forvejen boliger for 
Tjørring Boligselskab.

seniorboliger i gJellerUP
Økonomi- og Erhvervsudvalget i Herning Kommune har indstil-
let at Boligselskabet Fruehøjgaard må bygge 8-12 seniorboliger i  
Gjellerup. Boligselskabet mener, at der er behov for seniorboliger 
med den attraktive beliggenhed nær byen. Seniorboligerne skal 
efter planen opføres i 2011.
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