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Forandringens vinde blæser over Danmark. Det sker i et stærk-
ere tempo end tidligere, og det rammer alle dele af samfundet, 
herunder også de almene boligorganisationer. Finanskrisen har 
ramt hele Danmark hårdt, og dermed også vores beboere.  

I januar 2010 trådte den nye styringsreform i kraft. Den inde-
bærer, at styringen af den almene boligsektor i højere grad skal 
baseres på mål- og aftalestyring. I den forbindelse har Social-
ministeriet udgivet en vejledning om styring af den almene bo-
ligsektor, hvori der fremsættes en række målsætninger. Ifølge 
målsætningen for beboerdemokratiet skal boligorganisationer 
søge at fremme en aktiv beboerdemokratisk kultur. Blandt an-
det på dén baggrund har vi i Boligselskabet Fruehøjgaard i 2010 
stillet øjnene skarpt på beboerdemokratiet. I det kommende år 
vil dette fokus blive skærpet yderligere.

Det er ikke blevet nemmere at deltage i det boligpolitiske arbej-
de. Det store frivillige arbejde, som mange bestyrelsesmedlem-
mer udfører, bliver mere og mere kompliceret. Bestyrelserne 
skal blive dygtigere, når der skal træffes beslutninger, og vi skal 
i bestyrelserne se os selv i en organisation, hvor mål og kvalitet 
bliver nye platforme, vi skal arbejde på.    

Hvis man kaster et blik rundt på det boligpolitiske landskab, 
må man konstatere, at kontrollen med boligorganisationer er 
blevet skærpet. Ny lovgivning f.eks. på energiområdet kræver 
nye samarbejdsformer og strategiske alliancer. Dét kan gøre sa-
marbejde med andre boligselskaber nødvendigt. 

De nye samarbejdsformer, der skal udvikles, skal være på en 
sådan måde, at det ikke går ud over identiteten og kulturen i 
vores egen boligorganisation.   

For at imødekomme disse mange udfordringer skal der sættes 
fokus på en målsætningsdebat ikke alene i afdelings– og 
organisationsbestyrelser men helt ned hos vores beboere. Der 
skal arbejdes på at udfolde det demokratiske princip helt ud til 
hver enkelt beboer. 

Organisationsbestyrelsen har vedtaget et forslag, hvis formål 
er at udvikle og styrke demokratiet i boligselskabet. Der skal 
være flere aktive deltagere i den demokratiske udvikling. Alle 
skal have mulighed for at medvirke i arbejdet med et nyt mål-
sætningsprogram. Alle skal have mulighed for at komme med 
ideer til, hvordan der kommer mere kvalitet i bestyrelsesarbej-
det. Alle skal have mulighed for at komme til orde i demokra-
tiudviklingen af boligorganisationen.

Beboerne er hjørnestenen i vores afdelinger. Det er deres øn-
sker, der skal nyde fremme, når der drøftes aktiviteter i afde-
lingerne. Det er det, fordi det er beboerne, der betaler huslejen, 
det er deres afdeling, og det er dem, der på demokratisk vis 
vælger repræsentanterne til deres afdelingsbestyrelser. 

Demokrati er ikke kun for bestyrelsesmedlemmer. Det er for 
alle. Der skal igangsættes en demokratiproces i alle hjørner i 
boligorganisationen. Her kan alle få en rolle, hvis man ønsker 
det. En demokratisk udvikling af vores boligselskab vil være det 
kit, der holder organisationen sammen i en tid, hvor det eneste 
konstante er forandring. 

Der er brug for nye initiativer på de boligpolitiske områder. 
Der er brug for nye boligpolitiske rammer, hvor moderne men-
nesker kan se sig selv i et boligfællesskab som et alternativ 
til parcelhuset. Fornyelsen af boligbranchen er en fælles sag, 
og her spiller boligorganisationerne en vigtig rolle. Det sam-
fundsmæssige sociale udbytte af gode boligorganisationer med 
attraktive moderne lejligheder og med stærke fællesskaber vil 
være enorm. 

Lad os udfordre hinanden i den demokratiske proces som nu 
er sat i gang i vores boligselskab. Lad os bruge det boligsociale 
projekt som en løftestang til en demokratisk udvikling i vores 
boligorganisation.  

Vi har i mange år haft en vision om at være Danmarks bed-
ste boligselskab.  Vi har modtaget flere priser for mange bane-
brydende initiativer. Tænk om vi kunne blive banebrydende i 
den demokratiske udvikling i en boligorganisation.

FORMANDENS b e r e t n i n g
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UDVIKLING ER VORES FREMTID 
Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere og 
beboere kommer og går. Nogle har været med et langt stykke af 
vejen, og andre har kun været på kortvarigt besøg, men fælles 
for dem alle er, at de har været med til at forme boligselskabet 
og influere de beslutninger, der er blevet truffet hen ad vejen. 

Vi har igennem flere år haft en vision om, at vi vil være Dan-
marks bedste boligselskab. Men er dette overhovedet et mål-
bart mål? Det er en selvfølge for os som konkurrencedygtig 
boligorganisation, at vi yder en høj service, at vores beboere 
er i fokus for det, vi gør, at vi bygger nyt og bæredygtigt, at 
vi igangsætter projekter, der skal højne henholdsvis bolig- og 
livskvalitet for vore beboere samt at vi moderniserer og reno-
verer, så vi kan tilbyde tidssvarende og fremtidssikrede boliger 
– for alt det kræver nutidens og fremtidens beboere.

Så for at komme ud over kanten, anstrenger vi os til vores yder-
ste for at gøre mere end bare det selvfølgelige og for at være 
med til at skabe udviklingen i stedet for bare at følge med. Det 
er dét, der er vores kerne, og det er dét, der i sidste ende sikrer 
dynamik og fremskridt. 

FREMTIDSSIKRING FOR BEBOERNE
Boligselskabet Fruehøjgaard er ligesom alle andre boligorgani-
sationer bundet af de regler, der er udstukket i loven, og vi skal 
desuden agere i overensstemmelse med vores vedtægter, som 
foreskriver, at vi som almen boligorganisation har til formål at 
opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støt-
tet boligbyggeri i overensstemmelse med de gældende regler i 
lov om almene boliger.

Mere konkret er vores hovedmål at varetage de sociale for-
pligtelser, som samfundet stiller, og samtidig tilpasse vores 
produkt til det moderne menneske, så vi har mulighed for at 
opfylde det 21. århundredes krav og behov.

VISIONER OG MÅL
Igennem mere end 60 år har Boligsel-
skabet Fruehøjgaard været igennem en 
udvikling, der konstant har sigtet mod 
at tilpasse sig nutidens krav og speci-
fikationer. 
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Det har vi også gjort i år. Vi har haft fokus på et større reno-
veringsprojekt i en af vores store afdelinger, og vi har igangsat 
et boligsocialt projekt, der blandt andet fokuserer på udvikling 
og styrkelse af beboerdemokratiet og fællesskabet, på børn og 
unge, på arbejde og uddannelse samt på miljø og sundhed. Det 
er alt sammen tiltag, der skal fremtidssikre vores afdelinger i 
henhold til bæredygtige løsninger. Vi er derfor også stolte over, 
at vi i 2010 modtog en anerkendelse fra Herning Kommune for 
vores indsats for energi og miljø.

VI STILLER KRAV TIL OS SELV
For at være i konstant udvikling skal vi stille krav til os selv 
som organisation.Vi bestræber os på at holde vores boligom-
råder velholdte og velfungerende og bidrage til, at beboerne har 
ansvarsfølelse og engagement. Det skal være trygt at færdes i 
bebyggelserne, og vi skal indbyde til, at områderne kan være 
samlingssted for både formelle og uformelle netværk. I marts 
2010 blev den store renovering i Brændgårdsparken skudt i 
gang og i januar 2011 startede vi et stort boligsocialt projekt. 
Begge projekter har til formål at fremtidssikre afdelingen so-
cialt såvel som bygningsmæssigt.

Med beboerne i centrum, lægger vi i Boligselskabet Fruehøj-
gaard vægt på at samarbejde åbent og engageret med plads til 
og respekt for forskelligheder og individualitet. Vi bestræber 
os på at imødekomme beboernes behov og give dem plads til 
at være. Vi ønsker at skabe nærhed, tillid og troværdighed, så 
vi kan bidrage til gode og trygge omgivelser for vores beboere. 

KOMMUNIKATION I HØJSÆDET
I det forgangne år har vi arbejdet intensivt med information 
og kommunikation. Vi sørger for, at vores beboere bliver in-
formeret rettidigt og i passende omfang via post, beboerbladet, 
nyhedsbreve og via hjemmesiden. De store projekter, som bolig-
selskabet har iværksat, kræver ikke blot omhyggelig og tilrette-
lagt information, men også et ekspanderet informationsniveau, 

for ikke mindst i forandringsprocesser er kommunikation et 
uhyre vigtigt element. Vi har i det hele taget sat kommunika-
tion i højsædet, så vores beboere, samarbejdspartnere og in-
teressenter føler sig taget hånd om og hele tiden er på forkant 
med, hvad der foregår i organisationen og i afdelingerne.

Det er vigtigt for os som organisation, at vi via dialog kan skabe 
integration og samarbejde og på den måde ruste vores beboere 
til aktivt at være med til at forme organisationen og dens bolig-
afdelinger. 

LANGSIGTET BÆREDYGTIGHED
Med en langsigtet og fremadrettet tankegang søger vi at være 
realistiske i vores virke. Vi tænker økonomisk, så vores beboere 
får mest mulig værdi for deres penge.

Vi har omtanke for miljøet og tænker bæredygtighed ind i såvel 
nybyggeri som moderniseringer og renoveringer. Her tager vi 
helt konkret hensyn til miljø og energi ved at bygge huse med 
lavt energiforbrug og ved at bruge ressourcer på at skærpe be-
boernes bevidsthed omkring miljø og energibesparelser. Vi har 
desuden fokus på andre bæredygtige faktorer som indeklima, 
arbejdsmiljø, økonomi og brugernes trivsel.

I 2010 har vi blandt andet haft fokus på energi i forbindelse med 
renoveringen i Brændgårdsparken, og vi bestræber os konstant 
på at oplyse og informere vores beboere om, hvordan man kan 
skåne miljøet, spare energi eller købe miljørigtige produkter.

VI VED MEGET MEN LÆRER HELE TIDEN
Vi har øje for detaljerne men arbejder ud fra en helhedsorien-
teret tankegang. Vi forsøger at tænke nyt og innovativt, fordi vi 
vil være med til at skabe udvikling i branchen. Vi bruger vores 
erfaringer i det, vi foretager os, men vi er åbne for at lære. I det 
kommende år, vil vi lægge os i selen for at indfri vores visioner, 
nå vores mål og for at være dét, vi ønsker at være.
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H2COLLEGE uNDER 

EVALUERINGEN AF EN SUCCES 
H2College blev i 2009 bygget på visionen om en bæredygtig 
fremtid. Forsøgsprojektet faldt godt i hak med den bevå-
genhed, som miljø og klima har fået i de seneste år, og sam-
tidig med at Herning promoveres som førende på klima-
området, er H2College også en form for statussymbol for 
Boligselskabet Fruehøjgaard og ikke mindst for Herning 
Kommune.

H2College i Birk Centerpark ligner i dag en succes. Dét er 
det også, men der har været mange bump på vejen for at 
nå dertil, og netop processen har været genstand for eva-
luering og konstruktiv kritik. Seniorforsker Niels Haldor 
Bertelsen har udarbejdet en evalueringsrapport, der giver 
et godt indblik i projekteringen.

GLEMTE BANALITETERNE
 - Byggeriet var det ideelle udviklingsprojekt, og derfor var 
det oplagt at kigge på projekteringen, siger Niels Haldor. 
- Jeg havde nogle fornemmelser omkring processen, så jeg 
syntes, at det kunne være interessant at lave evalueringen. 
Konklusionen viser da også, at mine antagelser holdt stik, 
for en af pointerne i konklusionen er nemlig, at man i den 
meget spændende kreative proces glemte banaliteterne! 
Rådgiverne havde for mange opgaver i søen, og da rådgi-
verne ikke havde klarhed over, hvilke ting der var vigtigst, 
fik man heller ikke prioriteret rigtigt. 

STORE KRAV TIL PROJEKTET
Niels Haldor Bertelsen har i rapporten lagt vægt på at bely-
se resultaterne af de ønsker til udvikling og initiativer, der 
ved projektets begyndelse blev forelagt af Boligselskabet 
Fruehøjgaard. Boligselskabet stillede blandt andet krav 

om et meget lavt energiforbrug, værdibaseret og trimmet 
projektering og planlægning i partnering*, præfabrikation 
af bygningskroppen med høj energistandard, økonomi un-
der rammebeløbet, anvendelse af brintteknologi, fokus på 
arkitektur og indeklima, trimmet udførelse, læring, effek-
tivitet samt materialestyring på pladsen.

GODT SAMARBEJDE
Evalueringen blev gennemført i fire trin, kompetencegrup-
pens egen evaluering under forsøget, en aktivitetsanalyse 
af de 31 mødereferater efter forsøget, parternes refleksion 
over forsøget et år efter indflytning, og ikke mindst bebo-
ernes egen bedømmelse af kvaliteten et år efter indflyt-
ning. 

Rapporten gennemgår de forskellige faser i projekteringen. 
Forsøget startede med en kreativ fase og havde succes med 
et åbent og kreativt samarbejde mellem bygherren, rådgi-
verne og udvalgte leverandører, som indgik i den tværfag-
lige kompetencegruppe. Og rapporten viste faktisk også, 
at det gode samarbejde mellem parterne fortsatte gennem 
hele forløbet. Men alligevel faldt man tilbage til en stram 
styring og traditionel projektering for at kunne nå de mål, 
der fra starten var fastlagt.

ANSVARET IKKE PLACERET
Nogle af de væsentlige problemer, der opstod under pro-
cessen, var bl.a., at rollefordelingen og ansvaret ikke blev 
placeret eller realiseret, og at tidsplaner og økonomiske 
rammer blev overskredet. Der var også mere konkrete 
problemer, som at præfabrikationen trak i langdrag, øko-
nomien blev udfordret og arealkravet var vanskeligt at 
overholde. Rapporten viser flere klare holdninger til, at 

*partnering er en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt, der er                                                                                                                                               
  baseret på dialog, åbenhed, tillid og med tidlig inddragelse af alle parter.
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processen skulle have været bedre planlagt, indlært og ud-
viklet fra starten, så man kunne have undgået nogle af de 
krumspring, der blev lavet i forløbet. Der blev desuden skiftet 
byggeleder undervejs, hvilket skabte endnu mere forvirring 
omkring rollefordeling og ansvar.

- Det er en læringsproces for alle parter, udtaler Niels Haldor 
Bertelsen. – Ingen kender på forhånd processen, og ukendte 
processer, som ikke er lært på forhånd, tager længere tid.

DET KAN ANBEFALES AT...
Konklusionen munder ud i en række anbefalinger. Det lyder 
blandt andet, at gruppens organisering, målsætninger og ar-
bejdsmetoder skal være bedre afklaret, accepteret og indlært 
af alle deltagende parter i fremtiden. Desuden anbefales det at 
inddrage entreprenører og leverandører i udviklingsforløbet.

En anden faktor, der nævnes i konklusionen, er vigtigheden af 
performancemålinger, som bør foretages i hele procesforløbet 
både som interne målinger og som ekstern overvågning. Der 
bør måles på både ”bløde kvaliteter” som engagement, åben-
hed, at lytte til deltagerne og at bidrage aktivt, samt på ”hårde 
kvaliteter” som f.eks. en effektiv proces, at mål efterleves og 
at forebygge problemer. De førstnævnte kvaliteter kan varsle 
problemer og de sidstnævnte kan gøre dem tydeligere.

MANGEL PÅ STADEOPFØLGNING OG KVALITETSSTYRING 
Rapporten konkluderer også, at hvis man løbende havde målt 

færdiggørelsesgrad og stade af centrale aktiviteter, ville man 
have haft et centralt værktøj i opfølgning og styring af udvik-
lingen. Rapporten viser, at der ca. 6 måneder inde i forløbet 
var stor fokus på udvikling og for lidt fokus på realiteterne i 
produktionen, udførelsen og økonomien, og dermed opstod en 
flaskehals. Man endte med at falde tilbage på en stram tradi-
tionel styring – som i øvrigt reddede resultatet. 

Rapporten angiver desuden, at man havde for lidt fokus på 
kvalitetsstyringen i forløbet og på den faktiske dokumen-
tation af de væsentlige egenskaber til slut. Derfor bør man i 
fremtiden vægte sikringen af kvalitet og dokumentation af de 
basale egenskaber i praktisk brug højere. 

EN FREMTIDIG VEJLEDNING
Niels Haldor betragter i øvrigt projektet i al sin helhed som 
succesrigt men mener, at de anbefalinger, der gives i rap-
porten, bør bruges af den almene boligbranche i fremtiden, 
da disse er ment som en konstruktiv kritik og vejledning til, 
hvordan fremtidens projekteringer kan blive endnu bedre. 
 
Evalueringen burde være obligatorisk i alle fremtidige for-
søgsbyggerier. Den er til stor gavn for vores egen organisation 
såvel som for andre som en vejledning til, hvordan vi i frem-
tiden kan tage højde for og dermed undgå at begå de samme 
fodfejl. Den er et middel til målet at dele ud af vores erfaringer 
og vores viden til andre, der måske har mod på at lave lignende 
projekter. 

Et af de mål, der blev sat for pro-
jektet var, at energiforsyningen 
i de 66 passive ungdomsboliger 
skulle leveres via brint og ved-
varende energi. 

Desværre er den del af for-
søgsprojektet endnu ikke ble-
vet realiseret på trods af, at der 
løbende bliver postet penge i 
det. Nu er der sat en ny deadline 
for at brintprojektet kommer i 
gang. - Det er ærgerligt, at det 
ikke kører endnu, for det var en 
af hjørnestenene i forsøget, siger 
Bjarne Krog-Jensen, direktør for 
boligselskabet. - Men vi håber, at 
den nye tidsplan holder, slutter 
han.
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ENERGIVENLIG BEBOERADFÆRD

BEBOERNE ER DET STÆRKESTE LED
Vores adfærd har i stor grad indflydelse på den mængde 
energi, som vi bruger, og der er med regeringens ener-
giplan 2050 brug for, at vi ændrer vores adfærd i retning 
af at forbruge energi mere bæredygtigt. Derfor har vi i 
Boligselskabet Fruehøjgaard i marts 2011 indsendt en an-
søgning til Socialministeriet om tilskud til et projekt om 
beboeradfærd. Da Brændgårdsparken jo netop er under en 
omfattende energirenovering, er det oplagt at kigge på be-
boernes energiadfærd. Beboerne er det stærkeste led, og 
hvis de først tager viden omkring energi og miljø til sig, så 
håber vi at kunne få skabt et system, der virker.

ENERGIBESPARELSER FOR BEBOERNE
Der lægges i ansøgningen vægt på beboernes energiforstå-
else og adfærd både under og efter renoveringen. Typisk 
har energiinitiativer fokus på det tekniske, men sektoren 
efterlyser mere fokus på beboere. Derfor er målet at en-
gagere beboerne i den almene boligsektor mere aktivt i 
realiseringen af energibesparelser. Planen er, at der skal 
udvikles tekniske og sociale hjælpemidler, som er målret-
tet den enkelte beboers behov og muligheder. 

Med projektet ønsker Boligselskabet Fruehøjgaard at 
fremme energibesparelser, bedre indeklima og en sundere 
økonomi for beboerne i Brændgårdsparken.

BOLIGORGANISATIONER KAN GØRE EN FORSKEL
Der vil i projektet blive udformet en fælles vejledning for 
almene boligorganisationer om beboerinvolvering i ener-
gibesparelser under og efter en energirenovering med 
værktøjer og cases fra andre energirenoveringer. Det er 
ideen, at vejledninger og afprøvningsrapporter vil blive of-
fentliggjort på Almennets hjemmeside www.almennet.dk 
til gratis brug og inspiration for andre. På sigt er visionen 
at forankre vejledningen i flere boligorganisationer. På den 
måde kan almene boligorganisationer være med til at gøre 
en forskel for den samlede CO2-udledning. 

Forsøgsprojektet er et led i ”Handlingsplan for energire-
novering af lejeboliger” som Almennet, Bygherreforenin-

gen og Ejendomsforeningen Danmark fremlagde i oktober 
2010 i et samarbejde med Socialministeriet, SBI, Grund-
ejernes Investeringsforening og Nykredit. 

INFORMATION OG SYNLIGGØRELSE
En af udfordringerne i forsøgsprojektet er at forbedre 
kommunikationen og beboersamarbejdet ved igangsættel-
sen og udførelsen af energirenoveringer. En anden stor ud-
fordring er at gøre energirenoveringen synlig for beboerne 
og for afdelingsbestyrelsen, for selvom bygningerne både 
indvendigt og udvendigt fremstår helt anderledes end før, 
så er energibesparelserne ikke umiddelbart synlige. Der 
skal derfor arbejdes på at dokumentere og synliggøre ener-
giforbruget for den enkelte lejer og for afdelingen som en 
helhed, så disse motiveres til at ændre deres energiadfærd. 
En tredje væsentlig udfordring i projektet er at formidle og 
forankre erfaringerne fra dette projekt til andre boligorga-
nisationer og energirenoveringer.

Projektet henvender sig til professionelle parter, der arbej-
der med energirenovering af lejeboliger, og som kan påvir-
ke og støtte beboerne til en forbedring af deres energiad-
færd. Det vil sige for eksempel bygherrer og projektledere, 
driftsherrer og driftspersonale, rådgivere og entreprenø-
rer, kommuner og finansieringsinstitutioner. Målgruppen 
for selve udviklingsindsatsen og resultatet er naturligvis 
beboerne. 

INVESTERING I FREMTIDEN
Der vil blive gennemført 12 aktiviteter, der blandt andet 
omfatter workshops og specifikt arbejde med beboernes 
energiadfærd under og efter renoveringen. Projektet løber 
fra 1. april 2011- 31. december 2012 og anslås til at løbe op 
i knap én million kroner.

Men pengene er en investering i fremtiden, for projektet 
forventes at give en reduktion af energiforbruget i Afde-
ling Brændgårdsparken som følge af ændret energiadfærd. 
Samtidig er målet, at de professionelle parter, som projek-
tet primært henvender sig til, får et kompetenceløft i for-
bedring af beboeres energiadfærd.

ÅRETS AKTIVITETER / MILJØ OG ENERGI
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FOKUS PÅ MILJØET
Med den tiltagende bevågenhed, der har været omkring 
klima og energi i løbet af det sidste årti, er det naturligt 
for Boligselskabet Fruehøjgaard at have fokus på miljø og 
bæredygtighed. Det er ikke nyt for boligselskabet at være 
miljøbevidste, men efterhånden som samfundet og rege-
ringen stiller flere krav, bliver det dog vigtigere og vigti-
gere – også for os.

GRØNNE MÅL I HERNING KOMMUNE
I 2009 og i 2010 er Herning Kommune blevet udnævnt til 
Energiby, og det er med til at skærpe kommunens indsats 
for et renere og sundere miljø. 

Herning Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab, 
som skal vise omverdenen, hvordan kommunen påvirker 
natur og miljø. Kommunen har en række miljømål, og det 
grønne regnskab er med til at vise, hvorvidt kommunen 
når sine mål og forpligtelser. Endvidere er målene og det 
grønne regnskab med til at sikre, at indsatsen lykkes og 
bruges som redskab til at stramme op samt udarbejde 
handlingsplaner og strategier for fremtiden.

INSPIRERET TIL EN AKTIV INDSATS 
Dét, at Herning Kommune yder en ekstra indsats på miljø-
fronten, er med til at inspirere os som organisation til også 
at gøre en aktiv indsats for at hjælpe kommunen med at 
nå deres mål og til at vedblive med at tænke miljø, klima, 
energi og bæredygtighed ind i vores visioner for fremtiden. 
I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi 66 passive ungdoms-
boliger, hvor energiforbruget er kraftigt minimeret. Vi 
har solcelleanlæg i fire af vores afdelinger. Frem til august 
2010 har vi haft et projekt i samarbejde med Energimidt 

omkring udvikling og afprøvning af forskellige virkemid-
ler til fremme af energioptimale løsninger og adfærds-
mønstre i ungdomsboliger med henblik på at øge de unges 
energibevidsthed og generere energibesparelser. Desuden 
er vi i gang med en omfattende energirenovering af en af 
vores største afdelinger. I 2011 har vi også en del ”grønne 
projekter” i sigte.

ANERKENDT AF HERNING KOMMUNE
På baggrund af vores indsats for et sundere og renere miljø 
modtog vi den 1. oktober 2010 Energiby Hernings ”Aner-
kendelse for en aktiv klima- og energiindsats”. Overræk-
kelsen skete på torvet i forbindelse med Grøn Uge.

Anerkendelsen blev uddelt af Herning Kommune sam-
men med Klimanetværk Herning til ”virksomheder, per-
soner, institutioner, foreninger og lignende, som har gjort 
en bemærkelsesværdig klima- og/eller energiindsats”. 
Det kan være til initiativer, der for eksempel har givet en 
væsentlig CO2-reduktion, eller initiativer der kan være 
foregangseksempler for andre i forhold til klima og energi. 
På Herning Kommunes hjemmeside står der, at Boligsel-
skabet Fruehøjgaard var selvskreven som modtager af en 
anerkendelse. 

MILJØINDSATSEN FORTSÆTTER I FREMTIDEN
En velovervejet, fremadstræbende miljøpolitik er blevet 
en forudsætning for, at vi kan blive ved med at klare os 
godt i en tid, hvor konkurrencen konstant bliver hårdere. 
Derfor er det en del af Boligselskabet Fruehøjgaards mål-
sætninger fortsat at have fokus på klima og energi. Det er 
ganske enkelt en del af vores identitet, og vi er stolte af at 
blive omtalt som ”Hernings innovative boligselskab”. 

ANERKENDELSE FOR MILJØINDSATS
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BEBOERNE PÅ BANEN

DET SOCIALE ANSVAR
Boligsocialt arbejde kræver solidt benarbejde og samar-
bejdsevner udover det sædvanlige. I Boligselskabet Frue-
højgaard forsøger vi at leve op til det sociale ansvar, som vi 
mener, påhviler en almen boligorganisation. Derfor har  vi 
i januar 2011 søsat et stort boligsocialt projekt, som sigter 
mod at skabe et godt boligmiljø i boligorganisationens af-
delinger med særlig fokus på Afdeling Brændgårdsparken, 
Afdeling Børglumparken og Afdeling Fruehøj.  

Projektet, som skal strække sig over fire år, er finansieret 
af Landsbyggefonden, Herning Kommune og Boligselska-
bet Fruehøjgaard. Formålet med projektet er at øge bevå-
genheden på den boligsociale udvikling generelt og i de 
afdelinger, hvor det vurderes relevant at igangsætte ind-
satser af forebyggende, udviklende og støttende karakter. 

Projektet har fire indsatsområder, hvor der fokuseres på 
børn og unge, uddannelse og arbejde, beboerdemokrati 
samt sundhed og miljø. 

FORPROJEKTET I BØRGLUMPARKEN
Allerede i januar 2010 indledte vi den boligsociale indsats 
med et mindre projekt i Børglumparken og ansatte en bo-
ligsocial medarbejder til at varetage såvel forprojektet i 
Børglumparken som det store boligsociale projekt i 2011.

I Børglumparken blev der indledningsvis foretaget en na-
boskabsundersøgelse, som blandt andet viste, at beboerne 
havde et ønske om mere fællesskab i afdelingen. Under 
projektforløbet var der åben rådgivning for beboerne to 
gange om ugen, der blev skabt et aktivitetshus blandt an-
det med bordtennis og dart, og dermed var der rum for, at 
beboerne kunne tilbringe tid med andre beboere. 

ENGAGEMENT 
Flere af beboerne i Børglumparken var - og er stadig - på 
banen som frivillige hjælpere. Der blev arrangeret akti-
viteter som fællesspisning, banko, musikaften, gåture, 
Sankt Hans fest og julemarked. Nogle af aktiviteterne var 

succesrige, og andre mødte knap så stor opbakning, men 
projektet har generelt fået god feedback fra de beboere, 
der har vist interesse for at deltage, og der er altid plads 
til flere. 

Projektets succesrate kan ikke måles alene på antallet af 
engagerede beboere, for et væsentligt mål med projektet 
var at forankre det, så det kunne køre videre i afdelingen 
alene ved beboernes egen drivkraft. Forprojektet sluttede 
i oktober, og siden da har beboere og afdelingsbestyrelse i 
Børglumparken sammen nedsat en aktivitetsgruppe, som 
arrangerer blandt andet fællesspisning og IT-aftener og 
bygger videre på de erfaringer, som de har gjort sig under-
vejs. 

SÅ HVILKE ERFARINGER KAN VI TAGE MED OS?
Ideen med forprojektet var at skabe præcedens og hente 
erfaring i dét. Det er nemlig en stor fordel at have disse 
erfaringer med i rygsækken, når det store projekt for alvor 
ruller sig ud. Der er dog stor forskel på afdelingerne, og det 
er derfor vigtigt i boligsocialt arbejde - som i alt andet - at 
gøre sit fodarbejde ordentligt. Der blev i januar 2011 an-
sat yderligere to boligsociale medarbejdere, og teamet har 
i årets tidlige forløb brugt ressourcer på at lave research, at 
opsøge beboerne og at lave naboskabsundersøgelser i hen-
holdsvis Brændgårdsparken og i Fruehøj. 

STOR BOGLÆDE I BRÆNDGÅRDSPARKEN
De boligsociale medarbejdere er netop ved at analysere og 
samle op på resultaterne fra naboskabsundersøgelsen. Der 
har været stor opbakning til undersøgelsen, som dermed 
giver et repræsentativt og troværdigt billede af beboerne. 

Naboskabsundersøgelsen i Brændgårdsparken har blandt 
andet vist, at 78 % af beboerne er meget glade eller glade 
for at bo i området, og 71 % kunne tænke sig at blive boen-
de i mange år. Det er meget positivt. Generelt hilser folk på 
hinanden i afdelingen, men der er ikke så nære relationer 
folk imellem, og generelt synes beboerne, at der mangler 
faciliteter både indendørs og udendørs. Det er blandt an-



	 		 	 BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD / ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRETS AKTIVITETER / BOLIGSOCIALE TILTAG

13

det noget af det, renoveringen kan ændre på, idet afdelin-
gen får bedre udearealer og et nyt multihus, hvor der bliver 
rum for fællesskab.

Der er endnu ikke samlet endeligt op på undersøgelsen i 
Fruehøj, men også i Fruehøj er der en relativt stor svarpro-
cent.  Det er virkelig flot, at så mange beboere har brugt tid 
på at svare på spørgeskemaet.

BEBOERNE VED RORET 
For de tre boligsociale medarbejdere handler projektet om, 
at få beboerne til at tage styrepinden. – Det er ikke vores 
projekt, det er deres, siger de. – Vi er der bare til at støtte 
op om ideer og aktiviteter! Projektmedarbejderne tilbyder 
rådgivning og aktiviteter efter beboernes ønsker og behov, 
men beboerne skal selv komme på banen, hvis projektet 
skal blive en succes.

I Fruehøj blev der i april 2011 afholdt et beboermøde, hvor 
beboerne blev mødt med en lidt anderledes indgangsvin-
kel. De blev nemlig bedt om at deltage aktivt i en diskus-
sion om, hvad der gør Fruehøj til et godt sted at bo, og hvad 
der kan gøre afdelingen til et endnu bedre sted at bo. Me-
toden blev modtaget positivt af de tilstedeværende bebo-
ere, og de var straks med på legen. Det har blandt andet 
ført til, at de har startet et IT grundkursus i afdelingen.

OPBYGNING AF NETVÆRK
Det Boligsociale Team er endnu i opstartsfasen og er i fuld 
færd med at opbygge netværk og tage kontakt til kommu-
nale folk, skoler, biblioteker, foreninger osv. Det er vigtigt 
at sondere terrænet og finde ud af hvilke ressourcer, der 
er i området, samt at samle viden og information, før man 
kan bygge projektet op. Der skal plantes et frø, som skal 
vokse nedefra. Projektet skal bygges på et stærkt funda-
ment, så der er større mulighed for, at det kan rodfæste 
sig.
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STARTSKUDDENE LØD
Efter mange års planlægning blev renoveringen i Brænd-
gårdsparken endelig en realitet sidste år. Renoveringen, 
som tager udgangspunkt i beboernes og boligselskabets 
ønske om et boligbyggeri med mangfoldighed og arkitek-
tonisk kvalitet, er et led i en fremtidssikring af afdelingen.

Beboerne i Brændgårdsparken får ikke blot en flottere fa-
cade og en øget brugsværdi men også et væsentligt lavere 
energiforbrug. Afdelingen bliver nemlig mere energivenlig 
med nye lavenergivinduer og mere isolering af facade og 
loft.

Renoveringens opstart blev i sommer markeret med en 
startskudsfest. Her kom godt 100 beboere, håndværkere, 
ingeniører, rådgivere og arkitekter. Festen blev indledt af 
tre højlydte kanonskud, hvorefter der var taler af nogle af 
de involverede aktører, som udtrykte deres glæde over re-
noveringsprojektet. 

I weekenden før startskudsfesten blev der holdt åbent hus, 
hvor godt 300 beboere kom for at få en ”snigpremiere” på 
deres fremtidige hjem. Det var en stor succes, som også 
skabte motivation hos de (u)tålmodige beboere.

38 ÅR I BRÆNDGÅRDSPARKEN
Hele året er beboerne på skift blevet genhuset i lejligheder, 
der er inddraget til formålet. I juni 2010 kunne de første 
beboere flytte tilbage til deres renoverede lejligheder, og 
siden da er mange beboere fulgt efter. Det har været en 
utrolig positiv proces. 

I juni lavede TV/Midt-Vest en reportage fra Brænd-
gårdsparken, hvor John Uldal Jessen, en beboer, der har 
boet i Brændgårdsparken i 38 år, viste sin bolig frem og 
med entusiasme og glæde fortalte om den fremtidige re-
novering i hans lejlighed. Reportagen er et godt billede på, 
hvordan langt de fleste beboere har bakket op omkring 
projektet.

BEBOERNE ER KERNEN
Og netop beboerne har været kernen i hele projektet. Det 
har været en vigtig del af processen, at beboerne har været 
taget med på råd helt fra begyndelsen. Der er en forvent-
ning om, at samarbejdet på tværs mellem beboere, byg-
herre, arkitekter, entreprenører og rådgivere giver bedre 

boliger i det lange løb. Samtidig har det også været med-
virkende til, at beboerne har fået en form for fællesskab. 
Flere beboere fortæller, at de nu snakker mere spontant 
med hinanden, når de mødes i området. 

KONSTRUKTIVT SAMARBEJDE
Samarbejdet mellem boligselskabet, Årstiderne Arkitek-
ter, rådgivere samt Jørgen Friis Poulsen A/S er indtil vide-
re forløbet fortræffeligt. Alle parter er glade for den måde 
tingene har kørt på, og der holdes regelmæssigt byggemø-
der, så eventuelle barrierer og flaskehalse kan undgås. 

- Vi har en utrolig konstruktiv dialog. Vi har selvfølgelig 
nogle uoverensstemmelser, men det er som regel kun om, 
hvordan vi når til målet, og ikke om hvad målet er. Det er 
meget positivt, siger byggeleder, Søren Skole. 

I DAG KENDER VI PROCESSEN
Jørgen Friis Poulsen A/S fik overdraget den første blok i 

GANG I RENOVERINGEN I BRÆNDGÅRDSPARKEN

FAKTA OM RENOVERINGEN
  I BRÆNDGÅRDSPARKEN

• Renoveringen omfatter en totalrenovering 
af facader, som efterisoleres og beklædes 
med en ny facade. 

• Der isættes nye vinduer, skiftes tagbelæg-
ning og laves nye trappenedgange i be-
ton. 

• De nuværende altaner inddrages, og der 
bliver monteret nye altaner i stål med 
trægulv. 

• Der kommer nye køkkener og bad, lige-
som vvs-, ventilations- og elinstallationer-
ne udskiftes.

• Der bliver lavet boliger med tilgængelig-
hed i tre af blokkene, som får nye altan-
gange på indgangssiden samt elevatorer.
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februar 2010 og brugte en del tid på at finde ud af, hvad det 
var, de var oppe imod, så at sige. I en renovering, som den i 
Brændgårdsparken, er der ofte et vidt gab mellem teori og 
praksis, så selvom man i teorien har planlagt proceduren for 
renoveringen, så er det ikke altid, at teorien stemmer overens 
med virkeligheden, og det har været en udfordring i Brænd-
gårdsparken. Samtidig er der også mange andre faktorer, der 
spiller ind i forløbet. - Der er stor afhængighed entrepriserne 
imellem. Det er bedre at have den rette mængde af håndvær-
kere på rette tidspunkt i stedet for en stor mængde håndvær-
kere på det forkerte tidspunkt. Vi har måttet lære proceduren 
at kende, og det har taget tid, men i dag kender vi processen 
100 %, siger Søren Skole.

Og netop dét understreger vigtigheden af at bibeholde det 
samme team af fagentreprenører igennem hele renoveringen, 
for når en medarbejder forsvinder, så forsvinder også viden og 
kendskab til processerne og faldgruberne.  

REKORDSTORT FREMMØDE 
Det er ikke kun beboere, der gerne vil se resultatet af renove-
ringen. I oktober fik Brændgårdsparken besøg af en hel bus-
fuld af nysgerrige folk i forbindelse med et netværksmøde i 
Almennet. Almennet er en forening af udviklingsorienterede 
almene boligorganisationer, som samarbejder om at udvikle 
gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at frem-
tidssikre de almene boligafdelinger. Dette gør de blandt andet 
via netværksmøder, seminarer, erfaringsgrupper og fælles 
udviklingsprojekter. Der var rekordstort fremmøde til dette 
møde på grund af et spændende program, som blandt andet 
omfattede renoveringen i Brændgårdsparken.

TÅLMODIGHEDEN PRØVES
En så omfattende renovering stiller store krav og kræver no-
get af alle parter, ikke mindst af beboernes tålmodighed. Både 
boligselskabet og entreprenørfirmaet oplever utrolig positiv 
opbakning fra beboerne. – Trods dét at vi invaderer deres 
hjem, tager deres parkering og deres vaskeri og i det hele taget 
vender op og ned på deres daglige liv og færden, viser de os 
stor velvilje. Det er noget af det mest positive samarbejde med 
beboere, jeg har været med til. Der er gensidig respekt, og det 
kører bare, fortæller byggelederen.

GENSIDIGT HENSYN
Og selvom beboerne er igennem lidt af en prøvelse i forbin-
delse med renoveringen, så mener formanden for afdelingsbe-
styrelsen i Brændgårdsparken også, at langt de fleste beboere 
har affundet sig med situationen og glæder sig til det færdige 
resultat. 

- Det er gået utroligt godt og har været meget positivt. Bebo-
erne og håndværkerne er gået rigtig godt i spænd, og de udfor-
dringer, vi har haft vedrørende renoveringen, har været små-
ting. Alle har taget hensyn til hinanden, og det har været en 
god oplevelse for beboerne at komme tilbage til lejlighederne 
– både med hensyn til indretning og udførelse. Jeg har faktisk 
kun positivt at sige, siger Viktor Lysgård
. 
- Jeg har heller ikke hørt om nogen problemer i forhold til fra- 
og tilflytning. Det er simpelt hen gået så godt, og beboerne har 
været tilfredse med den behandling, de har fået fra genhus-
ningskonsulenten og flyttefolk fra 3x34, slutter formanden.
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DIGITALE SENIORBOLIGER I GJELLERuP
KLOSTERPROJEKTET FOR KOSTBART
Boligselskabet Fruehøjgaard fik i december 2010 tilsagn 
fra Herning Kommune om at bygge 12 seniorboliger i Gjel-
lerup. 

Det hele startede egentlig for flere år siden, hvor direktør 
Bjarne Krog-Jensen havde en række møder med blandt 
andet Ingvar Cronhammar om et klosterprojekt i Gjelle-
rup. Budgettet for projektet dengang var tårnhøjt, og det 
kunne boligselskabet ikke finde penge til. 

INDLEJRET TEKNOLOGI FOR SENIORER
Men tanken om at bygge i Gjellerup blev hængende i luf-
ten, og nu er bolden endelig blevet grebet. I maj 2011 hol-
der boligselskabet det første møde med Årstiderne Arki-
tekter. 

Af projektbeskrivelsen fremgår det blandt andet, at det 
er projektets formål at gennemføre en byggesag, hvor der 
indarbejdes indlejret teknologi i udvalgte byggematerialer.

Boligselskabet Fruehøjgaard har netop fået tilsagn fra So-
cialministeriet om en forsøgsgodkendelse til projektet i 
Gjellerup. 

SAMARBEJDE MED DI OG SBI
Boligselskabet vil bygge projektet på et samarbejde med 
Statens Byggeforskningsinstitut og Dansk Industri.

I sidste års beretning kunne man læse om boligselskabets 
deltagelse i et projekt om brugerdreven innovation, hvor 
IT-leverandører og byggematerialeproducenter går sam-
men om at udvikle intelligente løsninger til byggemate-
rialer. På daværende tidspunkt var projektet endnu i sin 
spæde opstart. Nu er SBI og DI færdige med deres under-
søgelser og i fuld gang med at udvikle en hjemmeside, der 
skal fungere dels som et digitalt konceptkatalog og dels 
som en slags køreplan for virksomheder, der har lyst til at 
gå videre med produktudvikling.

PLATFORM FOR UDVIKLING
Det er planen, at indlejret teknologi i byggeprojektet i Gjel-
lerup skal bruges til at forbedre projekteringen og bygge-
processen, drift og vedligehold samt beboernes daglige an-
vendelse af det. Erfaringerne vil blive indhentet gennem 
løbende evaluering, som skal fungere som en platform til 
at udvikle byggematerialer samt optimere produktivitet 
og kvalitet til løsninger i byggeriet.

RENOVERING I 
BØRGLuMPARKEN
I Børglumparken er den længe ventede renovering 
endelig gået i gang. Byggetekniske undersøgelser 
viste et fremtrædende behov for renovering af en 
række væsentlige forhold, som blandt andet ind-
befatter udskiftning af tag og opretning af tagkon-
struktionen. 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 problemer med de lette konstruk-
tioner blandt andet altanerne, som vil blive skiftet 
ud med nye og større altaner. 
Renoveringsprojektet har først været igennem hele 
den demokratiske proces, og nu ser projektet så da-
gens lys til stor glæde for beboerne. Det er en succes 
for boligselskabet, at alt, hvad der blev lagt op til i 
projekteringen, er lykkedes.
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NYE uDFORDRINGER, NYE KOMPETENCER

500 KOMMUNALE BOLIGER
I juli 2010 overtog Boligselskabet Fruehøjgaard admi-
nistrationen af ca. 500 kommunale boliger i Herning 
Kommune. I samarbejde med Herning Kommune har 
boligselskabet nedsat en styregruppe bestående af fire 
repræsentanter fra Kommunen samt to medarbejdere 
fra Boligselskabet Fruehøjgaard. Styregruppens opgave 
er at få klarlagt, hvilke udgifter der skal afholdes af hen-
holdsvis kommunen eller beboerne, samt hvilke udgifter 
der er fælles. Styregruppen besøger samtlige afdelinger 
for at få styr på detaljerne, tegningerne og fordelings-
nøglen for hver enkelt afdeling.  Målet er, at samarbejds-
parterne ”taler samme sprog”, og at alle har de samme 
retningslinjer. Dette vil gøre samarbejdet langt nemme-
re for såvel Herning Kommune som for boligselskabet og 
de enkelte afdelinger. 

ORGANISATORISKE ÆNDRINGER
Overtagelsen af de kommunale boliger har også medført 
forandringer i organisationen, idet udfordringerne gan-
ske enkelt har været større end antaget. Der vil være ca. 
160 fraflytninger mere om året, og det har en betydning 
for vores administrative personale samt for vores syns- 
og driftsfolk. 

De mange ekstra flyttesyn har bevirket, at vi har måt-
tet sætte flere folk på opgaven. Der er nu nedsat et team 
på fire personer, der skal udføre syn, indflytninger samt 
fejl- og mangelgennemgange. Teamet er sammensat af 
ansatte, der i forvejen er i en servicefunktion i boligsel-
skabet, og de skal nu disponere halvdelen af deres tid til 
flyttesyn og halvdelen til deres oprindelige funktion. På 

den måde gøres arbejdsgangen mere fleksibel, så medar-
bejderne kan forvalte deres tid efter behov. Samtidig kan 
de lettere supplere hinanden ved sygdom, ferier og andet 
fravær. 

Da der nu er 15 afdelinger mere i Fruehøjgaards fold, 
har det også bevirket, at der er flere markvandringer, be-
boermøder og administrativt arbejde vedrørende drift, 
som varetages af driftslederen. 

I administrationen er der ansat en trainee, som blandt 
andet skal tage sig af bogføring og kassestyring. En an-
den medarbejder i fraflytning er gået op i tid.

KOMPETENCEUDVIKLING I BOLIGSELSKABET
Med de mange nye udfordringer, der i disse år rammer 
almene boligorganisationer, er det vigtigt at sørge for, at 
personalet er godt rustet til at takle opgaverne. Derfor 
sørger vi i Boligselskabet Fruehøjgaard for kompetence-
udvikling for vores medarbejdere.

I boligselskabet ønsker vi at styrke medarbejdernes kom-
petencer, så hver enkelt medarbejder bedst muligt kan 
løfte den almene boligbranches opgaver og være fleksibel 
i forhold til potentielle forandringer i opgaverne. Samti-
dig er det vigtigt, at kompetenceudviklingen er målret-
tet, så opgaverne og medarbejdernes ønsker og mulig-
heder for udvikling matcher. På den måde kan vi aktivt 
bidrage til, at vi hele tiden har de bedste medarbejdere, 
som også selv oplever og motiveres af muligheder i jobbet 
og på arbejdspladsen.

60 ÅRS JuBILÆuM
Den 6. oktober blev Boligselskabet Fruehøjgaard 60 år. 
Dermed har selskabet i 60 år været med til at dække det 
store boligbehov, som Herning har oplevet i takt med 
kommunens rivende udvikling gennem de sidste årtier. 
I forbindelse med jubilæet udgav vi et skrift om de sene-
ste 10 år i boligselskabet til glæde for beboere, forhenvæ-
rende, nuværende og fremtidige. 
Boligselskabet inviterede også alle børn i vores boligaf-
delinger i biografen, hvor den stod på sodavand, popcorn 
og Olsenbanden i 3D.
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     SVAR FRA FRAFLYTTEDE LEJERE

Periode: 2. halvår 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Udsendte antal spørgeskemaer: 189 301 274 311 293 326

Besvarelsesprocent: 27,5 26,6 29,2 28,9 24,9 27,6

     Dine oplevelser omkring opsigelsen af lejemålet:

Hvor tilfreds var du med servicen i administrationen i forbindelse med 
opsigelsen af dit lejemål?

8,3 8,5 8,6 8,1 8,9 8,7

Hvor tilfreds var du med informationerne omkring din fraflytning? 8,0 8,3 8,3 7,6 8,2 8,5

     Dine oplevelser omkring boligsynet i lejligheden

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

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

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

     Generelt

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

Hvor tilfreds er/var du generelt med at bo i Boligselskabet Fruehøjgaard? 8,0 8,7 8,5 8,3 8,6 8,8

BEBOERTILFREDSHED
Der er mange måder at evaluere sin indsats på. I Boligselskabet 
Fruehøjgaard har vi siden 2003 øvet os på at blive bedre, og de 
bedste dommere vi har, er vores beboere. Derfor sender vi et 
spørgeskema ud til alle vores tilflyttere og fraflyttere. 

Vi bruger skemaerne som en indikator for beboernes tilfreds-
hed og til at få kortlagt fraflytningsårsager. Vi vil også gerne 
vide, om nye beboere føler sig godt modtaget, og om de finder 
rengøringen, standarden i lejemålet og informationsniveauet 
tilfredsstillende. Hvert år opgør vi beboertilfredsheden blandt 

tilflyttere og fraflyttere i boligselskabet. Efter at svarene er gen-
nemgået, samles der op på årets resultater, der evalueres af bo-
ligselskabets direktør og driftsleder. Herefter besluttes hvilke 
tiltag, der vil kunne udbedre nogle af de nævnte fejl og mangler. 
Opgørelsen af spørgeskemaerne siden 2005 kan ses nedenfor. 

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

Igen i år er der overvejende tilfredshed blandt de fraflyttere, der 
har udfyldt spørgeskemaet. Der er pæne scorer, og der er ikke 
de store afvigelser fra sidste år. 
Mange er kommet med både ris og ros til boligselskabet. Flere 
har rost vores ”viceværter”. Blandt andet har en fraflytter skre-
vet: ”Meget flink vicevært. Hver gang der var et problem, der 
skulle fikses, blev det gjort hurtigt og til fuld tilfredshed.” 

En del har også skrevet, at der ydes god service og venlighed i 
administrationen.
Nogle af de fraflyttede lejere skriver, at det er dyrt at fraflytte 
en lejlighed, og enkelte skriver, at de har manglet information 
omkring fraflytning. Det sætter vi fokus på i den information 
vi giver vores beboere på blandt andet hjemmesiden, hvor man 
kan læse, hvad en opgørelse indeholder.

FRAFLYTTEDE LEJERE
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     SVAR FRA NYE LEJERE

Periode: 2. halvår 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Udsendte antal spørgeskemaer: 200 301 275 309 334 273

Besvarelsesprocent: 37,5 37,5 38,5 36,2 31,4 32,2

     Dine oplevelser omkring leje af lejligheden:

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

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

Hvor tilfreds var du med følgebrevet til lejekontrakten? 8,4 8,8 8,3 8,5 8,4 8,2

Hvor tilfreds var du med det materiale, der var sendt med lejekontrakten? 8,9 9 9 8,9 8,8 8,7

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

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

     Dine oplevelser omkring selve indflytningen

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

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

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

Hvor tilfreds var du med rengøringen i lejligheden? 7,9 6,9 7,1 7,3 6,5 7,2

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

Hvor tilfreds var du med fejl- og mangelgennemgangen efter din indflytning? 8,2 8,2 7,6 8 8,7 8,1

Hvor tilfreds var du med opfølgningen på fejl- og mangelgennemgangen? 8,2 8,1 7,7 8,3 7,9 7,8

INDFLYTTEDE LEJERE

Blandt nye lejere er der generelt stor tilfredshed, hvad angår 
beboernes oplevelser omkring leje af boligen. Der er en lille 
nedgang i tilfredsheden med malerarbejdet, men til gengæld 
er tilfredsheden med rengøringen steget siden sidste år, og det 
indikerer, at boligselskabets indsats for at højne rengørings-
standarden har båret frugt.

Der er ikke givet mange kommentarer til spørgeskemaet, 
hvilket kan gøre det svært at præcisere svarene. 
Boligorganisationen får ros for at være professionelle og 
hjælpsomme, så det vil vi fortsat være i det kommende år. Vi 
vil naturligvis arbejde med samme ihærdighed og ildhu og be-
stræbe os på at blive endnu bedre og endnu mere effektive.
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN 2010 
Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgaard 
består af 9 medlemmer, som har det overordnede ledelses-
ansvar og er økonomisk og juridisk ansvarlige for boligor-
ganisationen og dens afdelinger. 

Til det årlige repræsentantskabsmøde i maj 2010 opnåede 
både Lynge Kristensen og Jens Pedersen genvalg.  Mona 
Haven Jensen opnåede ikke genvalg, i stedet blev Anne 
Rasmussen valgt ind. Efter repræsentantskabsmødet i maj 
2010 bestod bestyrelsen altså af:

Steen Jonassen
Lynge Kristensen
Anne Rasmussen
Harly Jørgensen
Jens Pedersen
Lotte Jensen
Mads Nørgaard Sørensen
Torben Ringsø Jensen
Viktor Lysgård

Kort efter repræsentantskabet blev bestyrelsen konstitue-
ret med Steen Jonassen som formand og Lynge Kristensen 
som næstformand. 

TEMATISERING AF BESTYRELSESMØDERNE
Organisationsbestyrelsen begyndte året med at planlægge 
hvilken strategi, de ville anvende i forhold til det kommen-
de års arbejde i bestyrelsen. Erfaring fra andre bestyrelser 
har vist, at det er godt at snakke i temaer. Ved at bruge te-
maer i bestyrelsesarbejdet, kan bestyrelsen komme dybere 
ind i drøftelserne af, hvor de vil hen med boligorganisa-
tionen. Derfor blev resten af årets møder delt op i temaer.

KONTAKTPERSONER
I et forsøg på at styrke relationen mellem dem selv og de 
enkelte boligafdelinger samt efter ønske fra repræsentant-
skabsmødet tilbage i maj 2008, udpegede organisationsbe-
styrelsen en kontaktperson til hver afdeling. Denne kon-

taktperson kan hjælpe afdelingsbestyrelsen med at bringe 
emner op til behandling i boligselskabets bestyrelse eller 
afklare eventuelle politiske spørgsmål, som der kan opstå 
i en afdeling.

SAMARBEJDSRELATIONER INTERNT I BESTYRELSEN
Det er ikke unormalt, at der opstår kontroverser internt 
i en bestyrelse. Derfor har organisationsbestyrelsen haft 
fokus på dialog og samarbejde. Allerede tidligt på året sat-
te bestyrelsen fokus på konflikter og konflikthåndtering 
og drøftede, hvordan de kunne gribe ind før konflikterne 
opstod, og hvordan de kunne ”stimulere spillereglerne”, 
som det blev sagt på mødet. 

På baggrund af denne diskussion blev det besluttet, at den 
årlige temadag i boligorganisationen skulle handle om 
konfliktløsning. Temadagen, som var for både bestyrelse 
og medarbejdere, blev afholdt i september 2010.

MÅLSÆTNINGSPROGRAM
Et tilbagevendende tema er boligorganisationens målsæt-
ningsprogram. Temaet blev bragt op på et bestyrelsesmøde 
i september, men bestyrelsen kunne ikke rigtigt komme 
til enighed om, hvorvidt de ville tage udgangspunkt i det 
eksisterende målsætningsprogram eller skabe et helt nyt. 

På bestyrelsesmødet i december var målsætningspro-
grammet stadig tema for aftenens debat. Bestyrelsen de-
batterede kvaliteten i afdelings- og organisationsbestyrel-
sens arbejde. 

Formanden fremsatte et forslag om at rette henvendelse 
til juridisk afdeling i Boligselskabernes Landsforening 
med anmodning om bistand i forbindelse med afklaring 
af organisations- og afdelingsbestyrelsens roller og kom-
petencer. Med udgangspunkt i dét kunne man opstille 
en række spilleregler for bestyrelsesarbejdet og dermed 
måske undgå nogle af de konflikter, der af og til opstår på 
baggrund af manglende klarhed over roller. Det blev også 

ORGANISATIONSBESTYRELSENS ARBEJDE
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drøftet, hvorvidt man skal engagere beboerne i en revidering 
af målsætningsprogrammet. Det er dog endnu ikke afgjort.

DIALOG MED FORMÆND OG NÆSTFORMÆND
På dialogmødet i januar 2011 samledes alle formænd og næst-
formænd samt organisationsbestyrelsen til et dialogmøde. 
Motivet var et ønske fra organisationsbestyrelsen om at føl-
ge udviklingen for at ruste sig til de udfordringer, fremtiden 
bringer. I den forbindelse ville organisationsbestyrelsen gerne 
i en dialog med organisationens afdelingsbestyrelser. De ar-
bejder nemlig på at være synlige og nærværende overfor af-
delingerne og inddrage dem i organisationens arbejde. Et af 
midlerne til målet er et ”formandsnetværk”, hvor formænde-
ne i afdelingsbestyrelserne mødes for at drøfte vigtige emner. 
Netværket har eksisteret i cirka et år.

Der blev på dialogmødet lagt op til endnu en debat om mål-
sætningsprogrammet, som bestyrelsen jo har arbejdet meget 
med i det forgangne år. Oplæggene drejede sig om samarbejde 
både internt og eksternt samt om nybyggeri og om kvalitet i 

bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen vil fortsat arbejde med at re-
videre målsætningsprogrammet i det kommende år.

BEBOERDEMOKRATIETS UDVIKLING
Men aftenens helt store omdrejningspunkt var beboerdemo-
kratiet. Organisationsbestyrelsen drøftede ideen om at ud-
vikle og styrke beboerdemokratiet, og ikke mindst i hvilken 
retning de skulle gå. En af de vigtigste pointer, der kom frem 
i diskussionen om demokratiet, var, at der i Boligselskabet 
Fruehøjgaard skal være plads til mangfoldighed, fordi der er 
mange forskellige typer af beboere og dermed forskellige inte-
resser, som man skal forsøge at tilgodese.  

Det konkrete udbytte af diskussionen om målsætninger og 
beboerdemokrati blev, at der i maj 2011 afholdes en temaaften 
for afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen, hvor or-
ganisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes arbejds-
områder og kompetencer samt ”den aktive boligafdeling” er 
på programmet. På mødet deltager en juridisk konsulent fra 
BL og Det Boligsociale Team fra Boligselskabet Fruehøjgaard.
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KORT NYT FRA AFDELINGERNE
AFDELING FRUEHØJ
Fruehøj var på en succesfuld sommertur til Djurs 
Sommerland og har haft adskillige arrangemen-
ter i løbet af året, heriblandt bingo, en tur til Tysk-
land og en fastelavnsfest.
I januar 2011 flyttede 3 medarbejdere fra det bo-
ligsociale projekt ind i kælderen ved den gamle 
gildesal. Her er der blandt andet åben rådgivning 
for beboerne samt et aktivitetsrum.
Der er i foråret 2011 opsat tre stærekollektiver.
Formand: Steen Frank Hansen

AFDELING BRÆNDGÅRDSPARKEN
I Brændgårdsparken har der været stor fokus 
på renoveringen, som startede i foråret 2010. 
Der har i forbindelse med renoveringen været et 
Åbent Hus arrangement iværksat af afdelingsbe-
styrelsen, og der har været en startskudsfest.
I sommer var afdelingen i Djurs Sommerland og 
i Jesperhus Blomsterpark. I februar måned blev 
der holdt en fastelavnsfest med stor succes.
Det boligsociale projekt har siden januar 2011 
haft kontor i Brændgårdsparken.
Formand: Viktor Lysgård

AFDELING VÆVERGÅRDEN
Kun to husstande mødte op til afdelingsmødet i 
Vævergården. Der blev ikke valgt en afdelingsbe-
styrelse, hvilket betyder, at boligselskabets orga-
nisationsbestyrelse siden har varetaget afdelin-
gens interesser.
I Vævergården besluttede de fremmødte på afde-
lingsmødet at bruge den kollektive råderet til at få 
tag over altanerne.
Ingen afdelingsbestyrelse

AFDELING BØRGLUMPARKEN
I forbindelse med forprojektet i 2010 har der væ-
ret mange aktiviteter og arrangementer i løbet 
af året. Da forprojektet sluttede i oktober måned 
2010, blev der nedsat en aktivitetsgruppe, som 
blandt andet har arrangeret IT-aftener og fælles-
spisning for beboerne. Desuden har afdelingen 
blandt andet holdt Sankt Hans fest, julemarked 
og juleaften.
Renoveringen af tag og udskiftning af altaner er 
påbegyndt i foråret 2011. Det boligsociale projekt 
har åben rådgivning for beboerne i Børglumpar-
ken en gang om ugen. 
Formand: Torben Ringsø Jensen

AFDELING SØNDERGADE
I 2010 påbegyndte man maling af facader, vinduer 
og døre. Ingen blev valgt til afdelingsbestyrelsen, 
og det er derfor nu organisationsbestyrelsen, der 
varetager afdelingens interesser.
Ingen afdelingsbestyrelse

AFDELING STORGÅRDEN
Storgården vedtog på afdelingsmødet i efteråret 
2010 at lave et katalog over råderet i og omkring 
lejemålet vedrørende overdækning af arealet ved 
indgangsdøren samt overdækning af terrassen. 
Desuden vedtog afdelingen at indkøbe et bobspil, 
som beboerne har haft glæde af. De har også ind-
viet den nye grillplads. Det var en stor succes. 
Formand: Inge Birthe Nielsen

AFDELING BIRK CAMPUS
I Birk har et forslag om retningslinjer for brug af 
Fælleshuset været til urafstemning. Der blev i juni 
afholdt den årlige Birk-liga, og der har været en 
del arrangementer i Studenterhuset, blandt andet 
film-aften, kunstnerisk weekend og julebingo. Af-
delingsbestyrelsen har arrangeret zumba-under-
visning til stor glæde for beboerne.
Formand: Anne Rasmussen

AFDELING AAPARKEN
Afdelingen har igennem det sidste år oplevet store 
problemer med et meget ustabilt Internet, som 
blev mærkbart belastet, når mange beboere var på 
samtidig. Afdelingen har nu fået fiberbredbånd, 
og det fungerer. Det har ikke været nemt at finde 
beboere, der har lyst til at indgå i bestyrelsesarbej-
det i Aaparken. Derfor vedtog man på afdelings-
mødet kun at have tre medlemmer i bestyrelsen.
Formand: Niels Jørgen Toft Andersen

AFDELING DALGASPARKEN
Dalgasparken har vedtaget et forslag om retnings-
linjer for adskillelseshegn mellem lejligheder be-
liggende i stueplan. Desuden har afdelingen fået 
et teleslyngeanlæg monteret i festsalen.
Afdelingen har haft mange arrangementer i løbet 
af året, blandt andet foredrag og julearrangement.
Formand: Lynge Kristensen

AFDELING HAMMERTHOR
I Hammerthor besluttede man på afdelingsmø-
det, at træer skulle fældes, vinduer skulle laves 
vendbare, og farligt affald skulle gøres utilgænge-
ligt for børn. Arbejdet er udført i årets løb.
Formand: Hans Kirkegaard
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BAG SELSKABET
ADMINISTRATIONEN
Administrationen har haft et 
travlt år. Overtagelsen af 500 
kommunale boliger har ikke 
kun givet mere arbejde i drift 
og vedligehold men også i 
bogholderiet, udlejning og 
flytteadministrationen. 
Derfor har vi i 2010 styrket 
vores arbejdskraft. En af vo-
res medarbejdere er gået op i 
tid, og vi har ansat en trainee 
til at varetage opgaver af øko-
nomisk karakter. 
Der har været en opstartspe-
riode, hvor administrationen 
har arbejdet på at få tilpasset 
deres arbejdsgang i forbin-
delse med overtagelsen. Det 
er nu lykkedes, og efterhån-
den er proceduren ganske jævn.

BOLIGSOCIALT PROJEKT
I januar 2011 startede vi et fireårigt pro-
jekt med fokus på tre af boligselskabets 
afdelinger. Derfor blev der ansat yderlige-
re to boligsociale medarbejdere. Det bo-
ligsociale team har primært til huse i en 
af Brændgårdsparkens lejligheder, hvor-
fra projektet udvikles i nært samarbejde 
med beboere i hele boligselskabet. 

EJENDOMSFUNKTIONÆRER
Endnu en hård vinter kom 
over os i 2010. Det har sat 
ejendomsfunktionærerne 
på spidsen. De har klaret det 
utroligt godt, og de har fået 
meget ros i flere afdelinger.

GRØN AFDELING
Boligselskabet Fruehøjga-
ard bestræber sig fortsat på 
at have flotte vedligeholdte 
grønne områder i afdelin-
gerne. Den hårde vinter har 
givet udfordringer, som vo-
res medarbejdere har taklet 
godt. Efter færdiggørelsen 
af Studenterstrøget i Birk 
har Team Grøn Øst påtaget 
sig vedligeholdelsen og ren-
hold af strøget. 

På baggrund af de administrative struk-
turændringer, har vi også udvidet ”Grøn 
afdeling”. Pr. 1. maj får vi endnu et grønt 
team i midtbyen, Team Grøn Vest. De to 
ejendomsfunktionærer, der hidtil har va-
retaget vedligeholdelsen af udearealerne 
i Afdeling Fruehøj, skal fremover indgå i 
Team Grøn Vest sammen med ejendoms-
funktionærerne i Brændgårdsparken. 
Team Grøn Øst skal fortsat vedligeholde 
de afdelinger, de hele tiden har haft.

HÅNDVÆRKER AFDELING
I håndværkerafdelingen har man virke-
lig kunnet mærke den ekstra travlhed på 
grund af overtagelsen af de kommunale 
boliger. De fraflyttede lejemål skal klar-
gøres og istandsættes til nye beboere. På 
trods af den ekstra arbejdsbyrde har vo-
res håndværkere formået at opretholde 
den høje standard og ensartethed i vores 
lejemål.
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2010 I TAL

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 (ca. 280 boliger i afdelingen)

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
2010 5 23 13 41 11,7 11 2010 10 9 24 7 32 82 29,3 8

Vævergården (36 boliger i afdelingen) Børglumparken (103 boliger i afdelingen)
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
2010 1 3 0 0 4 11,1 0 2010 21 0 7 3 1 32 31,1 0

Søndergade (16 boliger i afdelingen) Storgaarden (40 boliger i afdelingen)
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
2010 0 0 1 2 3 18,75 0 2010 1 1 2 5,0 1

Aaparken (84 boliger i afdelingen) Hammerthor (29 boliger i afdelingen)
2006 5 4 9 10,7 1 2006 2 5 7 24,1 0
2007 1 5 6 7,1 1 2007 1 6 7 24,1 0
2008 5 8 13 15,5 0 2008 0 6 6 20,7 0
2009 5 4 9 10,7 2 2009 0 5 5 17,2 5
2010 6 1 7 8,3 1 2010 0 2 2 6,9 0

År 1-rum 2-rum Flyttelejl. i alt Flyttelejl. i % Heraf interne År 2-rum lm. 3-rum lm. 2-rum medejer 3-rum medejer Flyttelejl. i alt Flyttelejl. i % Heraf interne 
Birk Campus (323 boliger i afdelingen) Dalgasparken (72 boliger i afdelingen)

2006 43 79 122 47,5 12 2006 2 3 1 0 6 7,1 0
2007 39 65 104 40,5 6 2007 0 1 2 1 4 4,8 0
2008 47 95 142 55,3 8 2008 2 2 0 1 5 6,0 1
2009 38 81 119 36,8 8 2009 0 1 0 1 2 2,4 0
2010 19 108 127 39,3 2 2010 0 1 1 2 4 5,6 0

I skemaet nedenfor kan du se Boligselskabet Fruehøj-
gaards registrering af fraflytninger i de forskellige af-
delinger. Tallene angiver antal lejligheder og procent pr. 
afdeling. Kolonnen med de interne fraflytninger dækker 
over lejere, der er flyttet til en anden bolig i selskabet. 

Det fremgår af tallene, at fraflytningsprocenten i Brænd-
gårdsparken er steget markant, hvilket kan skyldes den 
turbulens, der har været i forbindelse med renoveringen. 
Det skal også tilføjes, at antallet af boliger er blevet min-
dre, da 30 boliger er inddraget, og andre er slået sammen.

FLYTTELEJLIGHEDER
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RESULTATOPGØRELSE
Regnskab Budget Budget

2010 2010 2011
    ORDINÆRE UDGIFTER

 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 278.086 175.470 174.932
 Personaleudgifter 5.313.415 4.745.717 5.910.211
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.031.392 1.895.500 1.904.500

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 7.622.893 6.816.687 7.989.643
 Overskud 812.786 212.653 227.187

8.435.679 7.029.340 8.216.830
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 4.388.852 4.388.852 4.492.950
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.045.622 627.308 1.521.330
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 755.455 800.000 725.000
 Byggesagshonorar 1.392.665 1.000.000 1.250.000

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 7582.594 6.816.160 7.989.280
 Renteindtægter netto 853.085 213.180 227.550

8.435.679 7.029.340 8.216.830

9 %

I forbindelse med udførelsen af forvaltningsrevisionen 
har vi haft fokus på følgende områder: kapitalforvalt-
ning, administrationsbidrag, udlejning, fraflytninger og 

planlagt vedligeholdelse. Revisionen har ikke haft nogen 
bemærkninger til disse fokusområder.

Personaleudgifter

Kontorudgifter og andre administrations-
udgifter
Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontin-
genter mv.

Administrationsbidrag betalt af 
afdelingerne
Eksterne foretagender + sideaktivitetsaf-
delinger

Renteindtægter netto

Byggesagshonorar

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige 
ydelser

ÅRSREGNSKAB 

I N D T Æ G T E R

12 %

52 %

10%17 %

U D G I F T E R

69 %

4 %

27 %

FORVALTNINGSREVISION
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    BALANCE
Indeværende år Sidste år

2010 2009
    AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER

 Administrationsbygning 3.750.000 3.750.000

 Andre anlægsaktiver 2.353.463 1.709.099

Indskud i Byggefonden 15.526.054 0

 ANLÆGSAKTIVER I ALT 21.629.516 5.459.099

 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 6.672.286 3.702.379

 Andre tilgodehavender 5.229.247 4.160.462

 Værdipapirer og likvide beholdninger 57.910.938 50.743.724

 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 69.812.471 58.606.565

 AKTIVER I ALT 91.441.987 64.065.664

Indeværende år Sidste år
2010 2009

PASSIVER

 EGENKAPITAL

 Dispositionsfond 20.859.948 5.430.454

 Opskrivningshenlæggelser 575.289 740.458

 Arbejdskapital 8.397.200 7.584.416

 HENLÆGGELSER 29.832.437 13.755.327

 KORTFRISTET GÆLD

 Afdelinger i drift 43.737.732 39.689.549

 Bankgæld 15.973.862 1.215.330

 Anden kortfristet gæld 1.897.956 9.405.458

61.609.550 50.310.337

 PASSIVER I ALT 91.441.987 64.065.664

64 %

9%
7% 8 %

12 %

Værdipapirer og likvide beholdninger

Andre tilgodehavender

Indskud i Byggefonden

Afdelinger under opførelse

Andre anlægsaktiver

Administrationsbygning

Afdelinger i drift

Arbejdskapital

Opskrivningshenlæggelser

Dispositionsfond

Anden kortfristet gæld

Bankgæld

PA S S I V E R

6 %
6 %

6 %

6 %

6 %

6 %

PA S S I V E RPA S S I V E R

62 %

2 %

15 %

12 %

8 %1 %

A K T I V E R

5 % 5 %2% 1 % 2 % 6 %

79 %

A K T I V E R 63 %

6 %

17 %7 %3 %
4 %

PA S S I V E R

48 %

9 %

1 %
23 %

2 %

17 %
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UNGDOMSBOLIGER I HERNING MIDTBY
I juni 2010 deltog boligselskabets direktør i et møde med 
borgmesteren for at drøfte et oplæg til nogle nye ung-
domsboliger i Herning midtby. Der blev givet tilsagn fra 
kommunen til, at boligselskabet kunne købe det gamle 
plejehjem i Nørregade, som nu skal ombygges til 98 ung-
domsboliger. Projektets opstart er dog ikke lige rundt om 
hjørnet, da der først skal bygges et nyt plejehjem i Tjør-
ring.

Totalentreprisen er udbudt i ”omvendt licitation” og 5 
entreprenørfirmaer er indbudt til at afgive deres tilbud. 
Tilbuddene skal blandt andet omfatte plantegninger 
over bygning og område, princip for kloakering, facade-
tegninger, redegørelse for materialevalg, konstruktions-
principper og illustrationer m.v., der efter forslagsstillers 
bedømmelse er nødvendige for bedømmelsen. Kontrak-
ten tildeles det for bygherren økonomisk mest attraktive 
tilbud. Der lægges desuden vægt på andre ting, som for 
eksempel det arkitektoniske, drift- og vedligeholdelses-
planen, samarbejde og arbejdsmiljø på byggepladsen. Den 
11. juli 2011 vil det blive endeligt besluttet, hvem af for-
slagsstillerne der vinder konkurrencen.  

DIGITALT SYN
I Boligselskabet Fruehøjgaard arbejder vi på at digitalisere 
vores boliger, så vi i fremtiden kan udføre digitalt syn. I 
første omgang bliver der tale om en forsøgsperiode på et 
år, hvor 400 boliger bliver koblet til forsøget. Alt udbuds-
materiale er lavet, så der er lagt an til start. Målet er på 
sigt, at samtlige boliger skal digitaliseres.

Digitalt syn betyder, at vores synsassistenter har en bær-
bar pc med til et flyttesyn, hvorpå alt bliver noteret. Med 
et enkelt tryk på knappen får beboerne et overslag over, 
hvad istandsættelsen vil komme til at koste, og samtidig 

vil de relevante håndværkere få besked om opgaven. Bolig-
selskabet vil igangsætte forsøget i det kommende år. 

RENOVERING I FRUEHØJ
Afdeling Fruehøj er Boligselskabet Fruehøjgaards ældste 
afdeling. Den blev opført i 3 etaper i årene 1953 – 1957. 
Fruehøj har dermed i mere end 50 år været med til at dæk-
ke en del af Hernings stigende boligbehov. 
 
I dag bliver boligerne brugt på en helt anden måde end 
forudsat på opførelsestidspunktet – og her ligger udfor-
dringen. Mange af lejlighederne er med små badeværelser, 
indretningen af køkkenet er forældet, og der er problemer 
med indeklimaet. Dette er nogle af årsagerne til, at vi in-
den for et par år skal påbegynde en omfattende renovering 
af afdelingen. Hertil kommer vores ønske om at fremtids-
sikre afdelingen – blandt andet ved at forbedre tilgænge-
ligheden med elevatorer i 6 blokke.

Afdeling Fruehøj er i dag en socialt velfungerende bebyg-
gelse, der rummer mange kvaliteter – både i kraft af sin 
centrale beliggenhed med mange faciliteter i nærområdet 
og i kraft af gode gedigne bygninger. Målet er at bevare det 
gode image med en afbalanceret sammensætning af bebo-
ere, der vil tage ansvar for bebyggelsens fremtid.

Den 10. maj er afdelingsbestyrelsen i Fruehøj inviteret til 
et møde om helhedsplanen og processen omkring reno-
veringsprojektet. Inden renoveringen kan gå i gang, skal 
den igennem hele den demokratiske proces. Helhedspla-
nen skal i første omgang godkendes af beboerne på et eks-
traordinært afdelingsmøde. Herefter skal den godkendes 
af Herning Kommune og Landsbyggefonden, som så skal 
give tilsagn om økonomisk støtte. Når der er givet grønt 
lys, skal opgaven i udbud. Det forventes, at beboerne ind-
kaldes til et møde i august 2011.

Afdeling Fruehøj er opført i 1953-57 Der er masser af plads til børnene i Afdeling Fruehøj




