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Bestyrelsens beretning

At leve op til visionen om at være Danmarks bedste boligsel-
skab kræver en konstant udvikling af organisationen. Det 
kræver politisk mod af organisationsbestyrelsen, og det kræver 
en dygtig ledelse. Det kræver kompetente medarbejdere, der 
har engagement, og som kan se sig selv medvirke i en levende 
organisation. Vi yder hver dag en indsats for at opføre os som 
Danmarks bedste boligselskab. Det skal vi være stolte af. 
 
I årsberetningen her kan man læse om de mange spændende 
aktiviteter, som er foregået i vores boligselskab i løbet af året, 
der er gået. Det er meget interessant læsning. Samtidig giver 
det et godt indblik i, hvor omfattende et boligselskabs virke er. 
Årsberetninger er ikke kun et tilbageblik men også en pejling 
om, hvilken kurs vi fremover sætter.

Vores boligsociale projekt Tryghed under Tag rykker for alvor 
i denne tid. Der er kommet mange positive tilkendegivelser 
fra vores beboere. I Boligselskabet Fruehøjgaard prioriterer  vi 
det boligsociale arbejde højt, fordi vi mener, at det er vigtigt, 
at vores beboere sikres de bedst mulige forudsætninger for 
trygge rammer. Projektet vidner  samtidig om noget af dét 
ekstra, vi gør for at være Danmarks bedste boligselskab. Sta-
digt flere deltager i aktiviteterne, og projektet bidrager til at 
skabe dialog blandt boligselskabets beboere. 

Organisationsbestyrelsen besluttede at oprette en fond til so-
ciale beboeraktiviteter. Bestyrelsen har modtaget ansøgninger 
med en mangfoldighed af forslag til gavn for vores beboere. 
Det siger noget om, at vi har dygtige afdelingsbestyrelser, der 
er aktive i deres bestyrelsesarbejde. Her er de græsrødder, som 
er nødvendige i en levende organisation. Sparring med afde-
lingernes bestyrelser er et vigtigt led i et boligselskab. Vi skal 
understøtte bestyrelsesarbejdet gennem dialog med hinanden.

Renoveringsarbejdet i Brændgårdsparken forløber i et meget 
højt tempo, uden at det går ud over kvaliteten. Nye former for 
tilrettelægning af arbejdet bliver prøvet af. Tillid mellem vores 
medarbejdere, der er beskæftiget med byggeopgaver, og projek-
tets entreprenører går op i en højere enhed. Derfor ser vi også, 
at renoveringen af Brændgårdsparken følger den plan, der er 
lagt for byggeperioden. 

Organisationsbestyrelsen står foran nye spændende beslutnin-
ger. Ansættelse af en ny direktør har høj prioritet. Bestyrelsen 
har i samarbejde med et eksternt konsulentfirma arbejdet for 

at finde den rigtige leder, der kan videreføre den udvikling 
boligselskabet har - til gavn for hele organisationen.

Når man læser årsberetningen, er der ikke noget at sige 
til, at andre boligselskaber gerne vil samarbejde med os. 
Forhandlingerne om et strategisk samarbejde med et andet 
boligselskab forløber efter de rammer, der er aftalt. Herefter 
skal aftalen forelægges repræsentantskabet til debat.   

Når vi ser tilbage på den forgangne periode, så går det godt for 
vores boligselskab. De, der har deltaget aktivt i årets løb, har en 
stor andel i de gode resultater, vi sammen har nået. Mange tak 
til jer alle sammen.  

Bestyrelsens beretning

 A f  f o r m a n d  S t e e n  J o n a s s e n
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Bestyrelsens medlemmer

Harly JørgensenMona Haven Jensen

Steen Jonassen
Formand

Hans Kirkegård

Lotte JensenLynge Kristensen
Næstformand

Viktor Lysgård Agnete PetersenJan Kristensen
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2011 - et travlt år for boligselskabet

Visioner

Nye betingelser
Vores samfund er i konstant bevægelse, og dermed ændrer 
vores behov sig. Vi har siden 1970’erne taget et solidt skridt 
ind i informationssamfundet, hvor medierne dominerer vores 
oplevelse af virkeligheden. Det har stor indflydelse på betingel-
ser for blandt andet politik og demokrati, og de nye betingelser 
gør, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved traditionelle fore-
stillinger om politik, individ og autoritet, og vi bliver konstant 
konfronteret med spørgsmålet om, hvorvidt det bestående sta-
dig slår til.

Krav om fornyelse
Samfundets konstante udvikling stiller samtidig krav til os 
som boligselskab om fornyelse og forandring, for vores be-
boere bliver ligeledes stillet overfor overvejelser om, hvorvidt 
status quo er godt nok. Dette gælder både de materielle ting 
som vores bygninger, boliger og deres inventar, men også de 
mere bløde og menneskelige værdier som socialt netværk, om-
sorg og medmenneskelighed. Det er den udfordring vi som 
boligadministrator står over for. Vi er nødt til at kunne efter-
leve kravene. Vi skal yde en høj service, blive ved at tænke nyt, 
samt opføre nye og modernisere eksisterende boliger, så de 
matcher nutidens forventninger og behov. På den måde kan vi 
være med til at sørge for, at der er de bedst mulige menneske-
lige betingelser for, at vores beboere trives og har lyst til at blive 
boende hos os. 

Filosofi der sætter menneske og miljø i centrum
Vi stiller en række krav til os selv, som vi år for år stræber efter 
at overholde. Vi har en filosofi om, at så længe vi holder men-
neske og miljø i centrum for det, vi gør, så er vi på rette kurs.
I 2011 har vi igen arbejdet hårdt for at efterleve vores målsæt-
ninger. Det store boligsociale projekt, som vi søsatte i januar 
2011, har i årets løb taget form og været til stor glæde for 
mange af vores beboere. Vi har selvfølgelig en bagtanke, idet 
vi ønsker, at vores afdelinger skal være velfungerende og fulde 
af glade og tilfredse beboere. Kongstanken er, at vores beboere 
skal være i centrum, og at de skal være med til at skabe et 

projekt, der med tiden kan være selvbærende i afdelingerne og 
dermed blive forankret.

Energi og miljø er vores fremtid
Vi har også til stadighed stor fokus på energi og miljø. Energi-
renoveringen af Brændgårdsparken, som påbegyndtes i 2010, 
forventes at stå færdig til næste forår, og vi er kommet langt. 
De danske lejeboliger bidrager med op mod 10 % af det sam-
lede energiforbrug i landet, og vi mener derfor, at det er vores 
ansvar som alment boligselskab at bidrage til at få nedbragt 
danskernes energiforbrug. Renoveringen i Brændgårdsparken 
forventes at nedbringe energiforbruget betydeligt for afdelin-
gens beboere.
Samtidig har Boligselskabet Fruehøjgaard startet et projekt, 
der skal udvikle forskellige tekniske og sociale hjælpemidler, 
som skal være med til at fremme en større energibesparelse, et 
bedre indeklima og en sundere økonomi for den enkelte beboer 
i afdelingen.
Den grønne profil blev yderligere skærpet i den almene bolig-
sektor, da Boligselskabet Fruehøjgaard dagen før repræsen-
tantskabsmødet i maj 2011 stiftede energiselskabet Energi & 
Miljø a.m.b.a. i samarbejde med andre boligorganisationer. 

Sund økonomi
Boligselskabet Fruehøjgaard har igen i år haft en sund økonomi. 
Faktisk har de realiserede udgifter i 2011 fulgt budgettet utro-
ligt godt, og det giver stor tilfredsstillelse for såvel medarbej-
dere som bestyrelse og beboere i Boligselskabet Fruehøjgaard. 

Næste år
Udvikling er et vigtigt konkurrenceparameter og en forudsæt-
ning for, at vi som boligselskab udmærker os. Derfor vil vi fort-
sat tænke innovativt og forsøge at tildrage os nye erfaringer, 
som vi kan bruge i bestræbelserne på at gøre endnu mere, end 
det vi plejer. Den kommende tid vil også bringe os nærmere 
slutningen på én æra og være starten på en ny med en anden 
kaptajn ved roret. Vi glæder os til at tage imod nye udfordring-
er og til sammen at vokse os endnu stærkere.
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Årets aktiviteter / Energi og miljø

Energi og miljø på dagsordenen

Forbedring af grøn profil
Kort før repræsentantskabsmødet i maj sidste år blev 
energiselskabet Energi og Miljø stiftet. Selskabets formål 
er at levere konkurrencedygtige ydelser, der fremskynder 
energirigtig og miljørigtig ejendomsdrift under størst mu-
lig hensyntagen til andelshavernes økonomiske interesser. 
Da energi og miljø er vigtige parametre for, hvordan om-
verdenen – og dermed lejerne - betragter boligselskaberne 
og deres ydelser, er det af afgørende betydning, at vi konti-
nuerligt forbedrer vores ”grønne profil”. 

Skræddersyede energiløsninger
Energipriser og afgifter stiger, og driftsbudgetterne er 
under pres. Energi og Miljø tilbyder skræddersyede energi-
løsninger og energioptimering til boligafdelingerne, så der 
opnås besparelser, som de kan have glæde af i mange år.  
Energiselskabet har fokus på både boligafdelingen og den 
enkelte bolig og sørger for undervisning af inspektører, 
driftschefer og ejendomsmestre. Selskabet udfører des-
uden årlige energisyn og udvikler digitale løsninger til for-
brugsmåling og aflæsning af forbrugsmålere i boligerne.  

Reducering af omkostninger og CO2udledning
Ved aktivt at sætte fokus på energistyring, kan man effek-
tivt reducere omkostningerne, energiforbruget og derved 
CO2-udledningen. Energiselskabet hjælper med at identi-

ficere realistiske energibesparelsesmuligheder og opsætte 
realistiske handlingsplaner.

Information kan ændre adfærd
På energiselskabets hjemmeside www.energiamba.dk 
finder man mange nyttige oplysninger. Udover en udfør-
lig beskrivelse af selskabets produkter og ydelser, findes 
blandt andet information omkring miljøet og en række 
spareråd om vand, varme, el, affald og indeklima. 
På områder som sundhed og energi er der tradition for via 
oplysning og information at forsøge at ændre eller påvirke 
menneskers adfærd i en ønsket retning. Meningen er, at 
befolkningen skal indse det fornuftige i at ændre adfærd. 
Dette er da også en af bevæggrundene for boligselskabets 
beslutning om at skærpe den grønne profil yderligere og 
indgå i et samarbejde om at stifte et energiselskab sam-
men med AAB i Skive, AL2bolig i Århus, Boligselskabet 
Viborg og Administrationsselskabet Domea.
I årets løb har vi i Boligselskabet Fruehøjgaard haft fokus 
på energi og miljø i kommunikation rettet mod vores be-
boere.
Vi gør det synligt, at vi arbejder med omtanke for miljøet 
både i vores beboerblad Hjem til dig og på vores hjemmesi-
de, hvor beboerne kan få information om, hvordan de kan 
sætte ind med miljøhensyn.

Verdens energiforbrug er stigende og forventes at stige yderligere i fremtiden. Bygninger står for omkring 40 % 
af det samlede energiforbrug, og en bygning bruger i gennemsnit 20 % mere energi end nødvendigt.
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Årets aktiviteter / Energi og miljø

Visualisering af forbrug skal ændre adfærd

Påvirkning af adfærd
I Brændgårdsparken har håndværkerne i år taget hul på 
sidste etape af en energirenovering, hvor efterisolering og 
udskiftning af tag- og facadebeklædning giver de rette for-
udsætninger for energibesparelser. 
Boligselskabet Fruehøjgaard har i det forgangne år været 
i gang med at gøre forberedelser til et beboeradfærdspro-
jekt, der sigter mod at påvirke brugernes adfærd i almene 
boliger. ”Vi vil prøve at følge energiforbruget i et udvalgt 
antal lejligheder”, fortæller Morten Andersen, som er pro-
jektleder i Boligselskabet Fruehøjgaard. ”Vi håber, at det 
bliver muligt at måle på både el, vand og varme samt på 
fugt og temperaturforhold.” Der udpeges nogle beboere til 
at være med. Der er ikke nogen kriterier for udvælgelses-
grundlaget, men det bliver enten blokvis eller opgangsvis. 

Det skal være nemt for beboerne
Det er projektets mål at kunne følge energiforbruget lø-
bende. Samtidig arbejdes der på at fremskaffe displays el-
ler skærme til at sætte op i beboernes lejligheder, så det 
bliver nemt for dem at få et overblik over deres eget for-
brug, uden at de skal logge ind på en computer. Ved at få 
mulighed for at følge deres energiforbrug, forventer bolig-
selskabet, at beboerne bliver mere bevidste omkring god 
energiadfærd og derved kommer til at spare penge. Det er 
en win-win situation.

Information og rådgivning
”Der vil naturligvis være nogen til at rådgive beboerne, og 
vores mål er at udvikle skriftligt informationsmateriale 
samt at uddanne nogle af vores medarbejdere til at kunne 
rådgive beboerne”, fortæller Morten Andersen.
Beboerne skal ikke være synderligt aktive for at deltage, og 
det er naturligvis frivilligt at være med, men det er klart, 
at jo større deltagelsen er fra beboernes side, desto flere 
resultater bliver der at analysere på, og det er med til at 
sikre en mere pålidelig undersøgelse. 

Inspiration og kick-off
Udover en række indledende møder i 2011 har Boligsel-
skabet Fruehøjgaard i marts deltaget i et kick off seminar 
sammen med tre andre energiprojekter, der er sammenlig-
nelige med vores. Mange potentielle samarbejdspartnere 
og interessenter deltog i seminaret, som havde til formål 
at samle inspiration og input til projekterne. Samtidig var 
det også en måde at skabe opmærksomhed omkring pro-
jekterne.
I marts ansatte boligselskabet en udviklingskonsulent, 
som blandt andet skal varetage den sociale del af projektet. 
De udvalgte beboere vil blive kontaktet i løbet af kort tid, 
og der vil blive afholdt et informationsmøde efter som-
merferien, hvor de implicerede får mulighed for at komme 
og høre mere. 

Energirenoveringer kan bane vejen for energibesparelser, men meget afhænger af vores adfærd. Der skal der-
for være fokus på beboeradfærd i Brændgårdsparken, som netop har gennemgået en energirenovering. 
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Tryghed under Tag
    E n  h e l h e d s o r i e n t e r e t  i n d s a t s

Det første år
I statusnotatet for 2011 fremgår det, at der i projektfasens 
første år er arbejdet meget med at lære boligområderne at 
kende og afdække de eksisterende ressourcer og mulighe-
der samt beboernes behov og ønsker. 
Der er desuden gennemført et stort opsøgende arbejde og 
lagt mange kræfter i at opbygge et samarbejde med blandt 
andet beboere, afdelingsbestyrelser, lokale foreninger, 
klubber, projekter og medarbejdere i Herning Kommune. 
Formålet med dette samarbejde har været at sikre enga-
gement og ejerskab samt koordination af indsatsen i bo-
ligområderne med de tilbud og aktiviteter, som allerede 
eksisterer i lokalområdet og i kommunen. 

Kært barn fik ét navn
I maj 2011 fik projektet sit navn, Tryghed under Tag. Projekt-
medarbejderne udskrev en konkurrence blandt beboerne 

om at finde det bedste navn til projektet, og det var Lene 
Nehlsen og Jacob Hundahl Jensen, der vandt. Parret bor i 
Hammerthor og har med deres forslag formået at afdække 
de grundlæggende ideer for projektet. Ordet ”tryghed” er 
en af nøgleværdierne i projektet og ”tag” har med referen-
ce til både ”bebyggelse” og ”greb” en dobbelttydig mening.  
Symbolikken i navnet var noget af det, der overbeviste 
dommerpanelet om, at det var Lene og Jacobs forslag, der 
skulle vinde.

Aktiviteter
Tryghed under Tag har fire indsatsområder, hvor der fo-
kuseres på beboerdemokrati, børn og unge, uddannelse 
og arbejde samt sundhed og miljø. Derfor har der været 
forskellige aktiviteter i løbet af året, som har understøttet 
hvert af disse indsatsområder. 

Årets aktiviteter / Boligsociale tiltag

Det første år med den boligsociale indsats er gået, og det giver anledning til at tænke nogle tanker i forhold til 
at evaluere indsatsen og skærpe fokus.

10
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Årets aktiviteter / Boligsociale tiltag

Beboerdemokrati
Et af de bærende elementer i et alment boligselskab er 
beboerdemokratiet. Derfor er styrkelsen af beboerdemo-
kratiet også et af indsatsområderne i projektet. I maj og 
i november 2011 blev der afholdt dialogaften for alle be-
styrelsesmedlemmer i Boligselskabet Fruehøjgaard. Her 
var temaer som rollefordeling og ressourcesyn på tavlen. 
Målet var at give vores afdelingsbestyrelser og organisa-
tionsbestyrelse inspiration til at fortsætte det gode besty-
relsesarbejde med fornyet motivation.

Det’ for børn og for unge!
I forhold til børn og unge er projektets formål at skabe de 
bedste forudsætninger for et godt børne- og ungdoms-
liv og for forældreskabet. Indsatsen på dette område har 
derfor haft fokus på at skabe aktiviteter, der har fokus på 
familierne og på børnenes og de unges trivsel samt deres 
tilknytning til skole, uddannelse, job og fritidstilbud.
Der er i 2011 igennem sociale arrangementer i afdelin-
gerne gennemført et stort opsøgende arbejde i forhold 
til forældre, børn og unge samt til at etablere samarbejde 
og indsamle viden om det, der i forvejen sker i området. I 
årets løb har der været flere ferieaktiviteter med fokus på 
børn og unges deltagelse. Desuden er en pigecafé for 7.-10. 
klasse under opstart, og her i foråret 2012 bliver der arbej-
det på en stærk profilering af pigeklubben. 

Uddannelse og arbejde
Hvis man sammenligner statistiske nøgletal for Brænd-
gårdsparken og Fruehøj med resten af Herning Kommune, 
er andelen af beboere i arbejdsstyrken mindre. Flere er ar-
bejdsløse og i begge afdelinger samt i Børglumparken viser 
tal, at der er en forholdsvis stor andel af beboere med kun 
grundskole og færre med mellemlang eller lang videregå-
ende uddannelse end i resten af Herning. 
Årsagen til dette skal sandsynligvis findes i flere faktorer, 
men der er ingen tvivl om, at indsatsen omkring arbejde, 
uddannelse og økonomi er relevant. I året, der er gået, har 
der været åben rådgivning, hvor beboere er blevet tilbudt 
støtte og vejledning i forhold til eventuelle udfordringer i 
deres hverdagsliv. Der er også oprettet en it-café, hvor be-
boere har mulighed for at komme og lære at bruge en pc, 
og dét kan være en fordel for eksempel i forbindelse med 
jobsøgning.
Tryghed under Tag vil fortsat udvikle tilbuddene til beboere 
på dette indsatsområde, og der er blandt andet lavet afta-

ler med nogle af boligselskabets samarbejdspartnere om 
at skabe praktikpladser for boligselskabets unge beboere. 

Sundhed
Sundhed er i dagens Danmark et hot tema, og begrebet 
sundhed dækker over såvel fysisk som psykisk og social 
funktion. Social sundhed handler om tryghed og rela-
tioner. Der skabes social sundhed ved at udvikle samar-
bejdsrelationer og muligheder for positivt samvær. Social 
sundhed styrkes endvidere af fysisk og psykisk sundhed. 
Derfor har dette indsatsområde også fået høj prioritet, 
fordi beboernes trivsel og generelle sundhed er en grund-
læggende forudsætning for, at de kan udvikle sig på andre 
områder. 
I 2011 er det blandt andet blevet til ugentlige gåture, et 
kreativt mødested og et teaterprojekt, som er blevet til i 
samarbejde med Herning Kommunes Afdeling for Sund-
hed og Ældre og René Foshammer, som er instruktør.
Desuden er der i foråret 2012 påbegyndt et andet samar-
bejde med Sundhed og Ældre omkring et vægtstopkursus, 
der afholdes i Brændgårdsparken. Qua samarbejdet med 
Herning Kommune kan vi styrke indsatsen i forhold til be-
boernes trivsel og velvære.

Facebook
Der er også blevet oprettet en facebook-gruppe, hvorigen-
nem beboerne kan få oplysninger om aktiviteter og arran-
gementer. Her kan de samtidig deltage i debatter og ikke 
mindst skabe netværksrelationer med andre beboere i om-
rådet.

Nyt liv
I alle Tryghed under Tags aktiviteter har beboernes delta-
gelse og opbakning samt de frivilliges indsats spillet en 
afgørende rolle. 
I starten af året 2012 er der også kommet nye medarbejde-
re til. Det er altid en udfordring, når der sker forandringer, 
men det er samtidig udviklende og sundt, og dét har gi-
vet nyt liv til projektet. I foråret 2012 blev der holdt åbent 
hus i Brændgårdsparken, hvor beboere fra både Fruehøj og 
Brændgårdsparken kom for at se Tryghed under Tags nye 
lokaler og for at høre om nye og spændende tiltag. 
Da beboerne og projektet på grund af renoveringen mang-
ler et sted at samles, er der midlertidigt blevet sat en stor 
pavillon op, som kan bruges ved større arrangementer i 
Brændgårdsparken, indtil det nye multihus står færdigt.
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Midtvejsfest
Beboere, naboer, arkitekter, entreprenører, håndværkere 
og rådgivere var samlet til en ”midtvejsfest” på Brænd-
gårdvej, hvor Boligselskabet Fruehøjgaard havde opstillet 
et stort festtelt til lejligheden. 
Daværende formand for afdelingen, Viktor Lysgård, tak-
kede beboerne i sin tale ved midtvejsfesten. ”Det er ikke 
kun arkitekter, håndværkere og rådgivere, vi kan takke for 
en god proces” sagde han, ”Det er en prøvelse for beboerne 
at komme igennem renoveringen, og alligevel har der her-
sket en positiv stemning i afdelingen”. 
Jesper Friis Poulsen som er administrerende direktør for 
JFP A/S takkede ligeledes beboerne: ” I viser stor forstå-
else for processen, og selvom vi håndværkere nogle gange 
fylder lidt for meget, tager I det i stiv arm og uden brok. 
Tak for det!”
Også Lisbet Wolters fra Årstiderne Arkitekter, der har teg-
net det nye Brændgårdsparken, roste beboerne for at have 
været engagerede i processen. ”Jeg håber, at I synes, at det 
har været alle anstrengelserne og ventetiden værd”, sagde 
hun.

Naboer velkomne
Også naboerne fra Carl Nielsens vej var inviteret til arran-
gementet. ”Det er vigtigt, at de bliver inkluderet, så de kan 
følge med i det, der foregår i deres nærområde. Det er trods 
alt deres baghave”, mener direktøren for Boligselskabet 
Fruehøjgaard, Bjarne Krog-Jensen. 
Og det lod også til, at naboerne var glade for invitationen: 
”Vi er rigtig glade for at blive inviteret, for vi vil jo også 
gerne vide, hvad der foregår”, sagde en af naboerne. 

Fokus på energi og miljø
I 2011 var der en del rundvisninger i Brændgårdsparken. 
Blandt andet blev afdelingen vist frem i forbindelse med 
”Grøn Uge Herning” til borgere i Herning Kommune. Her 

kunne de besøgende høre lidt om de energibesparende 
aspekter af renoveringen, og se en af de nye lejligheder. 

Renovering forløber planmæssigt
Renoveringsprocessen har i det forgangne år ikke budt 
på de store overraskelser. Hele sommeren og hen over 
året har det meste af ”U’et” i midten af Brændgårdspar-
ken været spærret af, men nu er renoveringen i dén del af 
Brændgårdsparken ved at være afsluttet, og der er taget 
hul på sidste etape. Renoveringen forventes afsluttet i 
marts 2013 som planlagt.

Med fra begyndelsen
En af de beboere, der er flyttet tilbage i sin renoverede lej-
lighed er Kai Møller Andersen, som flyttede ind i Brænd-
gårdsparken i juni 1970 for mere end 40 år siden. Kai har 
boet i den samme lejlighed igennem mange faser af hans 
liv. Da han flyttede ind i hans 5-rums lejlighed, var det 
sammen med hans kone og deres 4 børn, og lejligheden 
blev indrettet derefter. Det store gangareal, der var før re-
noveringen, blev for eksempel brugt som spisekrog. 
I dag bor Kai alene i den store lejlighed, og indretningen er 
noget anderledes end dengang. Kai har altid været glad for 
at bo i Brændgårdsparken, og dét har ikke ændret sig efter 
renoveringen, men der er en enkelt ting, han skal vænne 
sig til efter renoveringen: ”Når jeg skal ud i køkkenet fra 
stuen, drejer jeg automatisk ind til højre, der hvor køkke-
net var før”, fortæller han storsmilende.

Generel tilfredshed
Og det lader til, at det ikke kun er Kai Andersen, der er 
tilfreds med renoveringen. Boligselskabet oplever en mar-
kant nedgang i antallet af opsigelser på lejemål i Brænd-
gårdsparken. ”Før var der ofte ledige lejligheder, som skulle 
sendes i tilbud, men lige nu er der ikke en eneste”, fortæller 
Betina Voss, der står for udlejning i boligselskabet. 
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Kai Andersen i sin nyrenoverede lejlighedLisbet Wolters, Bjarne Krog-Jensen, Jesper FriisMidtvejsfesten i Brændgårdsparken

I Brændgårdsparken forløber renoveringen helt efter planen, og den 1. september blev det fejret, at renoveringen 
havde nået endnu en milepæl. 

Renoveringen i Brændgårdsparken 
       s y n g e r  p å  s i d s t e  v e r s



Boligselskabet Fruehøjgaard / Årsberetning 2011-2012

Årets aktiviteter / Byggeri og renovering

13

Afdeling Brændgårdsparken



Boligselskabet Fruehøjgaard / Årsberetning 2011-2012Boligselskabet Fruehøjgaard / Årsberetning 2011-2012  

14

Årets aktiviteter / Byggeri og renovering

Fremtrædende behov
I foråret sidste år begyndte en renoveringsproces i Afdeling 
Børglumparken, som blev bygget i 1985. Byggetekniske un-
dersøgelser havde vist et fremtrædende behov for at rette op 
på nogle bygningsmæssigt problematiske konstruktioner, der 
blandt andet omfattede tagkonstruktionen. 
Beboerne i Børglumparken har naturligvis været igennem en 
turbulent tid med håndværkere og byggerod mange steder. 
Men renoveringen er forløbet planmæssigt, og det er gået 
stærkt. 
I løbet af året er alle tage blevet udskiftet, og der er blevet 
monteret nye tagrender. Altanerne er blevet udskiftet med 
nye, der er større og bygget op i galvaniseret stål. Trappelø-
bene er blevet udskiftet, og de lodrette facader i forbindelse 
med springene i tagkonstruktionerne er også blevet udskiftet.

Stormen blæste gavlene ind
Under stormene i december viste det sig, at nogle af de mure-
de gavle ikke kunne holde til det danske stormfulde vejr. Fire 
gavle blev blæst ind, og det viste sig at være en direkte kon-
sekvens af, at tagkonstruktionen var blevet ændret. Gavlene 
blev efterfølgende genmuret, og de resterende blev stivet af 
for at undgå, at en lignende situation skulle opstå i fremtiden. 

Lave vedligeholdelsesomkostninger
I Børglumparken har der hidtil været store vedligeholdelses-
omkostninger blandt andet på baggrund af afblæste tagsten 
og konstruktionen af trapper og altaner i træ. Derfor har vi 
med de nye konstruktioner forsøgt at tænke langsigtet, så de 
fleste af de tiltag, der er blevet lavet, kan være med til at fjerne 
de høje vedligeholdelsesomkostninger. 
Ud fra et driftsmæssigt synspunkt, er det derfor en særdeles 
vellykket renovering - også selvom beboerne ikke til dagligt 
mærker renoveringen på samme måde, som hvis de havde fået 
nye badeværelser eller køkkener. Men renoveringen var altså 
nødvendig for at undgå, at bygningerne skulle gå i forfald.

Hyggelig gårdhave
Beboerne i Børglumparken har længe haft et ønske om at etab-
lere et gårdmiljø i den øverste gård, som indbyder til socialt 
samvær, hygge og afslapning. 
I forbindelse med renoveringen og genetableringen af de grøn-
ne områder, har afdelingsbestyrelsen haft en række møder 
med en medarbejder fra Team Grøn Midtby i Boligselskabet 
Fruehøjgaard, og beboerne kan nu se frem til at få et centralt 
og hyggeligt gårdmiljø med beplantning og eventuelt frugt-
træer.

I Afdeling Børglumparken var boligselskabet heldige sidste år at få tilladelse til at gå i gang med en omfattende 
tagrenovering, som skulle rette op på nogle bygningsmæssigt problematiske konstruktioner. 

Vellykket renovering i Børglumparken

Afdeling Børglumparken
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Indlejret teknologi
I november tog viceborgmester Birgit Jonassen det første spa-
destik til boligselskabets nye afdeling i Gjellerup. Den nye af-
deling består af 12 topmoderne boliger, som bliver opført i to 
blokke med seks boliger i hver. Lejlighederne i den ene blok 
vil blive udstyret med indlejret teknologi. Teknologien skal 
blandt andet være med til at hjælpe beboerne til at spare ener-
gi og bevare et godt indeklima.

Forsøgsprojekt glippede
Der var afsat penge til et forsøgsprojekt, som skulle udvikle og 
afprøve intelligente løsninger til byggematerialer, der kunne 
forbedre byggeprocessen ved at undgå nogle af de faldgruber, 
der er undervejs. ”Kunne man blot hæve effektivitetsprocen-
ten med 5 %, ville der være rigtig mange penge at hente”, siger 
direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard, Bjarne Krog-Jensen. 
Boligselskabet havde håbet med projektet at kunne foregribe 
og forhindre nogle af flaskehalsene undervejs i processen. Ved 

hjælp af indlejret teknologi i form af små chips eller stregko-
der med for eksempel transportoplysninger kunne man have 
skabt en proces af høj effektivitet og korrekt udførelse. 
Desværre gik boligselskabets samarbejdspartnere konkurs 
under processen og efter ihærdige forsøg på at finde en aflø-
ser, blev forsøget opgivet. ”Vi var ellers langt fremme i proces-
sen, og aftalen med HTH Køkkener var på plads, men vi kunne 
ikke nå at finde en ny samarbejdspartner”, siger Morten Hove 
Andersen, projektleder i Boligselskabet Fruehøjgaard.

Rejsegilde ifølge traditionen
I marts, kun små 4 måneder efter første spadestik, blev der 
holdt rejsegilde for byggeriet og med høj sol fra en skyfri him-
mel, stegte pølser på grillen, bevingede ord fra talere og mas-
ser af glade mennesker, var det en stor dag. 
Byggeriet er nu så fremskredent, at husene er blevet lukket af, 
og boligerne forventes at være indflytningsklare til efteråret 
2012. 

Ny afdeling i Gjellerup

På Virkelyst i Gjellerup skråt over for Gjellerup Kirke tårner et nyt byggeri sig op. 12 nye boliger for seniorer, der 
er fyldt 50, står klar til indflytning i efteråret 2012.

Om få år vil unge studerende i Her-
ning sætte deres præg på det, der 
nu er et plejehjem for kommunens 
ældre borgere. 

Den sidste og afgørende brik i forbindel-
se med opførelsen af 98 nye ungdoms-
boliger i Nørregades Plejehjem faldt 
endeligt på plads i juni måned, da en-
treprenørfirmaet KPC i samarbejde med 
Årstiderne Arkitekter og Hundsbæk og 
Henriksen blev offentliggjort som vin-
dere af totalentreprise-konkurrencen 
med et bud, der i vidt omfang sigter mod 
at bevare den eksisterende arkitektoni-
ske og bygningsmæssige kvalitet. 
Fem entreprenørfirmaer, der var ind-
budt til at deltage i totalentreprise-
konkurrencen, kom med deres bud på, 
hvordan man kan skabe et attraktivt 

studiemiljø ud fra det gamle plejehjem. 
Bedømmelseskomiteen lagde i sin vur-
dering af vinderprojektet blandt andet 
vægt på, at der er et bredt udbud af lej-
lighedstyper, og at de alle er veldispone-
rede, rummelige og spændende boliger 
for unge mennesker. Ligeledes fremstår 
bebyggelsen i forslaget som en helhed, 
der passer naturligt til stedet, og ønsket 
om at bibeholde væsentlige dele af det 
eksisterende hus, for på den måde at be-
vare en lille del af Hernings ældre byg-
ningsmasse, er lykkedes så godt. 
Nørregades Plejehjem bliver først om-
bygget, når det nye plejehjem ved Fugl-
sang Sø står færdigt i 2014. 
Boligselskabet Fruehøjgaard har også 
fået tilladelse til at opføre yderligere 85 
ungdomsboliger ved DGI-huset på re-
sterne af Nørregades parkeringsplads. 

Plejehjem bliver til ungdomsboliger
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I 2011 er der brugt megen tid og energi på at lave forhandlinger 
om et samarbejde med Domea. Domea er en uafhængig bygge- 
og boligadministration, der administrerer ca. 36.000 boliger i 
hele Danmark. Boligselskabet Fruehøjgaard har et ønske om 
at styrke sin konkurrencedygtighed i Herning og omegn, men 
fremtiden byder på usikre vilkår og især statslige og kommunale 
skærpede krav til konsolidering i branchen, ikke mindst hvad 
angår størrelse og yderligere professionalisering. Da dét kan 
være en økonomisk uoverkommelig opgave for et boligselskab 
af relativt beskeden størrelse, vil det være en force at indgå i et 
samarbejde med Domea og stadig bevare sin selvstændighed.  
I Domea har vi fundet en professionel samarbejdspartner, 
som udover at dele de grundlæggende værdier, også har stør-
relsen, musklerne og visionerne til at medvirke til at realisere 
vores visioner og ambitioner.

Domeas situation
Ligesom Boligselskabet Fruehøjgaard har Domea fokus på den 
skærpede konkurrencesituation. Dels på vegne af de lokale bo-
ligorganisationer i forhold til udlejningssituationen, styrings-
forhold og samarbejder med kommuner og størrelsesforhold 
og dels på den forretningsmæssigt skærpede konkurrence i 
forhold til Domea som bygge- og boligadministrator og virk-
somhedens samlede kundeportefølje. Desuden ser Domea pri-
vate aktørers strategier om at penetrere det almene marked 
som en konkurrencemæssig udfordring. 
Dels ved at forbedre effektiviteten i nuværende organisation 
og nuværende kundeportefølje og dels ved organisk vækst kan 
Domea forbedre sin konkurrenceevne væsentligt, og derfor er 
organisationen interesseret i nye og attraktive samarbejder. 

Godt øje til Boligselskabet Fruehøjgaard
Domea har et godt øje til Boligselskabet Fruehøjgaard, ikke 
kun fordi vi er geografisk godt placeret i forhold til Domeas 
nuværende placering i Midt, Vest og Nordjylland, men også 
fordi at Domea har stor respekt for den måde, vi har bygget og 
arbejdet på. Derfor forventes det, at Boligselskabet Fruehøjga-
ards image og netværk vil kunne bidrage positivt til Domeas 
organisation. Domea ønsker på baggrund af ovenstående be-
tragtninger at involvere Boligselskabet Fruehøjgaard i et fore-
stående strategiprojekt, som primært handler om at benytte 
sig af Boligselskabet Fruehøjgaards placering i Herning til at 
skabe et fælles Boligcenter i Herning. 

Den administrative samarbejdsaftale 
Forhandlingerne har omfattet to aftaler; en administrativ og 

en strategisk, hvor den administrative danner grundlag for 
den strategiske aftale. Forudsætningen er et værdiskabende 
samarbejde, hvor Boligselskabet Fruehøjgaard aftager en ræk-
ke ydelser fra Domea. 
De ydelser der er forelagt i aftalen er følgende: 

• It-platform med tilhørende økonomiske og administrative  
   koncepter og forretningsgange 
• Intranet for Boligselskabet Fruehøjgaards medarbejdere, 
  ekstranet for Boligselskabet Fruehøjgaards bestyrelser og 
  beboere samt hjemmesider for Boligselskabet Fruehøjgaard 
  og alle boligafdelingerne 
•  HR/lønadministration 
• Juridisk bistand 

Garantibeviser 
For at overholde udbudsreglerne i forbindelse med administra-
tionsaftalen skal Boligselskabet Fruehøjgaard købe 6 garanti-
beviser, som giver os medindflydelse på Domeas virksomhed 
og en plads i deres repræsentantskab.
Domea bliver dog ikke en del af Boligselskabet Fruehøjgaards 
politiske system.
 
Fordele for Boligselskabet Fruehøjgaard
Ved at medarbejderne i de to organisationer arbejder ud fra 
samme platform, systemmæssigt, konceptmæssigt og forret-
ningsgangsmæssigt, kan parterne optimere synergieffekten. 
Domeas mission og vision ligger ikke langt fra de værdier, 
som vi arbejder med i Boligselskabet Fruehøjgaard, og med 
sine 180 medarbejdere, er Domea stor nok til at have en række 
kompetencer i huset, som et lille boligselskab kan drage nytte 
af i stedet for at skulle tilkøbe servicen udefra.  
Formålet med et strategisk samarbejde mellem Boligselskabet 
Fruehøjgaard og Domea er at udnytte hinandens ekspertise 
til i fællesskab at styrke konkurrencedygtigheden for begge 
parter. Planen er, at parterne i fællesskab skal analysere og de-
finere, hvorledes Boligselskabet Fruehøjgaard kan indgå som 
et strategisk brohoved i Domeas vækststrategi til fordel for 
begge selskaber. 

Økonomi 
I opstarten vil samarbejdet betyde en merudgift for Boligsel-
skabet Fruehøjgaard, fordi der tilkøbes kompetencer og udvi-
dede funktioner og systemer. Men fra 2014 skal samarbejdet 
være omkostningsneutralt, og begge parter vil forpligte sig på 
i 2013 at finde en løsning, der kan realisere dette. 

Årets aktiviteter / Administrationstiltag

Samarbejde med Domea

I 2011 er der skabt rammer for, at Boligselskabet Fruehøjgaard kan indgå i et administrativt og strategisk sam-
arbejde med Domea. Beslutningen om samarbejdet skal træffes på repræsentantskabsmødet den 24. maj 2012.
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Årets aktiviteter / Administrationstiltag

Tiltag i administrationen

Ny hjemmeside lanceret
God kommunikation er et af omdrejningspunkterne for os i 
Boligselskabet Fruehøjgaard. Faktisk involverer alle aspekter 
af god boligadministration også kommunikation. Vi kommu-
nikerer med hinanden internt i administrationen og udveks-
ler informationer og erfaringer, vi kommunikerer med vores 
servicefolk og vores håndværkere, og vi kommunikerer med 
vores beboere.
En af de måder vi kommunikerer på er via vores hjemmeside. 
Den var efterhånden ved at være uoverskuelig og gammel-
dags. Sidste år kunne vi berette om en ny hjemmeside, der var 
på vej, og i år kan vi så berette om, at den nye hjemmeside blev 
lanceret i juli. 
I administrationen har det betydet, at vi har endnu mere fokus 
på at lægge nye og relevante nyheder på hjemmesiden, fordi vi 
på den måde håber, at vi kan inspirere vores beboere til at be-
nytte sig af hjemmesiden til at søge informationer og nyheder.

En rivende udvikling
De mange projekter vi har involveret os i over en årrække har 
også ledt os til at ansætte en udviklingskonsulent, som skal 
være med til at udvikle og bearbejde mange af de ideer, som el-
lers kan være svære at føre ud i livet med en helhjertet indsats, 
fordi kapaciteten og ressourcerne ikke er der til det. I Boligsel-
skabet Fruehøjgaard prioriterer vi vores projekter, fordi de i 
høj grad er medvirkende til at udvikle organisationen og vores 
medarbejdere, og samtidig fordi de kan være med til at gøre 

en forskel for hele branchen og skabe fremgang. Vi vil fortsat 
have fokus på udvikling og være helt i front, når det kommer 
til at skabe spændende projekter. 

Elektronisk driftsmappe
Da administrationen af kommunale boliger involverer mange 
parter, har vi spekuleret i, hvordan samarbejdet kunne gø-
res mere enkelt. Derfor har vi brugt en stor del af året på at 
systematisere proceduren for administrationen af disse boli-
ger. I samarbejde med kommunen og ansatte på de forskellige 
plejecentre og boligcentre har vi lavet fordelingsnøgler, teg-
ninger og langtidsbudgetter på boligerne og samlet det hele i 
en elektronisk driftsmappe, så alle parter får den samme in-
formation det samme sted fra. Det har givet stor tilfredshed 
for såvel Herning Kommune som for de forskellige ansatte og 
boligselskabet.

Digitalt syn
I 2010 blev 400 lejemål målt og tegnet op med henblik på at 
indføre digitalt syn. De resterende boliger skulle naturligvis 
også måles op, og dén opgave, sendte vi i udbud. MidtConsult 
vandt udbudsrunden og er nu i fuld gang med at tegne afdelin-
gerne op. Det forventes at vare året ud. Formålet med digita-
lisering af syn er blandt andet, at beboerne øjeblikkeligt får et 
overslag over, hvad istandsættelsen vil koste dem, og samtidig 
får håndværkeren besked om, hvilken opgave der skal udføres. 
Metoden er effektiv og vil på sigt spare os både tid og penge. 

Vi forsøger løbende at tilpasse os og følge med tendenserne, for på den måde at kunne yde optimal service for 
vores beboere.
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Tilbygningen til det gamle fyr i Afdeling Fruehøj Administrationen i Aaparken
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Årets aktiviteter / Beboertilfredshed

     SVAR FRA FRAFLYTTEDE LEJERE

Periode: 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Udsendte antal spørgeskemaer: 301 274 311 293 326 239

Besvarelsesprocent: 26,6 29,2 28,9 24,9 27,6 26,8

     Dine oplevelser omkring opsigelsen af lejemålet:

Hvor tilfreds var du med servicen i administrationen i forbindelse med op-
sigelsen af dit lejemål?

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

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

     Dine oplevelser omkring boligsynet i lejligheden

Hvor tilfreds var du med gennemgangen af din lejlighed ved boligsynet? 8,7 8,1 7,9 9 8,7 8,5

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

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

     Generelt

Hvor tilfreds var du generelt med at bo i lejligheden? 8,4 7,7 8,4 8,3 8,4 8,1

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

For nogle år siden blev det i Boligselskabet Fruehøjgaard 
besluttet at lægge ekstra kræfter i at sikre beboertilfreds-
hed, for hvis vi vil være de bedste, til dét vi gør, må vi gøre 
os umage. Derfor bliver der hvert år gennemført en under-
søgelse, der undersøger tilfredsheden hos fraflyttede og 
indflyttede lejere. 
Skemaerne bliver brugt som en indikator for beboernes 
tilfredshed og til at kortlægge fraflytningsårsager. Det er 
vigtigt for os, at nye beboere føler sig godt modtaget, og 
vi vil gerne vide, om de finder rengøringen, standarden i 
lejemålet og informationsniveauet tilfredsstillende, så vi 
hele tiden har fingeren på pulsen. 
Hvert år opgør vi beboertilfredsheden blandt tilflyttere og 
fraflyttere i boligselskabet. Når svarene er gennemgået, 
samles der op på årets resultater, som herefter evalueres 
af boligselskabets direktør og driftsleder. Ud fra resul-
taterne besluttes hvilke tiltag, der vil kunne udbedre nogle 
af de nævnte fejl og mangler. Nedenfor ses opgørelsen af 
spørgeskemaerne siden 2006.
Pointsystemet er omregnet fra et ”smileysystem”, der så 
giver en mulig score mellem 0-10 points. Internt i bol-
igselskabet er det blevet besluttet, at en score på 7,5 og 
derover er tilfredsstillende.
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Afdeling Fruehøj

Er vores beboere tilfredse?
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I 2011 er fraflytningsprocenten den laveste siden 2005. Det er 
en positiv udvikling, som vi i Boligselskabet Fruehøjgaard er 
glade for. Det kan være et udtryk for tilfredshed, men det kan 
også skyldes andre faktorer som for eksempel det meget omdis-
kuterede fænomen, der i daglig tale bliver kaldt finanskrisen. 
I skemaet fremgår det, at der igen i 2011 har været overvej-
ende tilfredshed blandt vores beboere. Det er dog ikke nogen 

hvilepude for os, for vi kan altid blive bedre. Derfor kigger vi 
naturligvis besvarelserne grundigt efter i sømmene.
Der vil altid være beboere, der er utilfredse med flytteopgørel-
sen eller med støj hos naboen, og der kan være forhold, der gør, 
at det kan være svært at gøre dem fuldt ud tilfredse. Men fak-
tum er, at de fleste udtrykker tilfredshed med den service, vi 
yder

Fraflyttede lejere

Årets aktiviteter / Beboertilfredshed

     SVAR FRA NYE LEJERE

Periode: 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Udsendte antal spørgeskemaer: 301 275 309 334 273 287

Besvarelsesprocent: 37,5 38,5 36,2 31,4 32,2 26,5

     Dine oplevelser omkring leje af lejligheden:

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

Hvor tilfreds var du med svarfristen på tilbuddet? 8,3 7,9 7,7 8,8 7,7 7,6

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

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

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

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

     Dine oplevelser omkring selve indflytningen

Hvor tilfreds var du med indflytningssynet ved din overtagelse af lejligheden? 8,6 8,1 8,7 9,1 9 9,5

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

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

Hvor tilfreds var du med rengøringen i lejligheden? 6,9 7,1 7,3 6,5 7,2 7,4

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

Hvor tilfreds var du med fejl- og mangelgennemgangen efter din indflytning? 8,2 7,6 8 8,7 8,1 8,4

Hvor tilfreds var du med opfølgningen på fejl- og mangelgennemgangen? 8,1 7,7 8,3 7,9 7,8 7,6

Indflyttede lejere
Når nye lejere flytter ind i Boligselskabet Fruehøjgaard, bliver 
de budt velkomne med en buket blomster. Det er der rigtigt 
mange, der har kommenteret positivt i besvarelserne. Der er stor 
tilfredshed med boligselskabets service, og vores medarbejdere 
får stor ros. Mange skriver, at de er glade for at bo i boligselska-
bet, og at de har god kontakt til såvel medarbejderne i adminis-
trationen som til vores servicefolk. 
I Afdeling Birk Campus har der været enkelte forespørgsler 
på at få mere information omkring faciliteter og muligheder 
ved indflytning. Vi forsøger i så bredt omfang som muligt at 

sende informationsmateriale med til nye indflyttere, men en 
decideret rundvisning kunne jo være en opgave for afdelings-
bestyrelsen. 
Det fremgår i skemaet, at rengøringen i lejligheden får en score, 
der ligger  umiddelbart under et tilfredsstillende niveau. Det er 
én af de ting, vi løbende holder øje med, og derfor vil der også 
blive gjort en indsats for at højne niveauet. Det samme gør sig 
gældende for opfølgningen på fejl- og mangelgennemgang, som 
har fået en score på 7,6. De fleste nye lejere er dog tilfredse med 
rengøringen såvel som med servicen.
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Årets aktiviteter / Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen 2011
Boligselskabet Fruehøjgaard bestyrelse består af 9 medlem-
mer. Til repræsentantskabsmødet den 26. maj 2011 skulle 
ikke mindre end 4 pladser i organisationsbestyrelsen 
besættes, og der var 6 kandidater, der stillede op. 
Lotte Jensen og Viktor Lysgård blev genvalgt, og desuden 
blev Agnete Petersen og Jan Kristensen valgt ind. Dermed 
bestod bestyrelsen af følgende medlemmer:

Steen Jonassen
Lynge Kristensen
Agnete Petersen
Anne Rasmussen
Jan Kristensen
Jens Pedersen
Harly Jørgensen
Lotte Jensen
Viktor Lysgård

Som billederne på side 5 viser, er der en uoverensstem-
melse mellem valgte bestyrelsesmedlemmer og nuværende 
bestyrelsesmedlemmer. Jens Pedersen og Anne Rasmussen 
flyttede nemlig pr. 1. januar fra Afdeling Birk Campus og 
trådte dermed ud af organisationsbestyrelsen. 
Anne Rasmussen blev erstattet af Hans Kirkegaard, som 
var 1. suppleant og Jens Pedersen blev erstattet af Mona 
Haven Jensen, som var 2. suppleant. 
Bestyrelsen blev på første bestyrelsesmøde konstitueret 
med Steen Jonassen som formand og Lynge Kristensen 
som næstformand.

Styrkelse af kontakt
På bestyrelsesmødet den 20. juni udpegede bestyrelsen 
en kontaktperson til hver afdeling i et forsøg på at styrke 
kontakten mellem organisationsbestyrelsen og de enkelte 
boligafdelinger. Kontaktpersonerne kan hjælpe afdelings-
bestyrelsen med at bringe emner op i boligselskabets besty-
relse eller afklare eventuelle politiske spørgsmål, som der 
kan opstå i en afdeling. 
Der er lagt op til, at kontaktpersonerne kan deltage i et el-
ler flere af afdelingsbestyrelsens møder og i beboermøder 
alt efter afdelingens behov. I de afdelinger, hvor der ingen 
afdelingsbestyrelse er, er kontaktpersonerne blevet op-
fordret til at yde en ekstra indsats for at få etableret en 
afdelingsbestyrelse.

Ny direktør
En af de opgaver, som en bestyrelse ikke så ofte bliver stil-
let overfor i deres virke som bestyrelsesmedlemmer, er 
ansættelsen af en ny direktør. Men da den nuværende di-
rektør for boligselskabet, Bjarne Krog-Jensen i december 
2010 meddelte, at han ønsker at fratræde sin stilling som 
direktør, har det været en opgave, der har haft høj prioritet 
i bestyrelsens arbejde igennem det sidste år. ”Det har været 
spændende, men det har også været en udfordring, for det 
er ikke nogen nem opgave”, fortæller formand Steen Jonas-
sen.  Proceduren for ansættelsen af en ny direktør for Bolig-
selskabet Fruehøjgaard har været fortrolighedsstemplet i 
organisationsbestyrelsens mødereferater, og da emnet har 
fyldt meget, har stemplet ”fortroligt” også præget referat-
erne, der er blevet lagt ud på hjemmesiden.

Samarbejde med Domea
En anden opgave, der på samme måde har fyldt en del på 
dagsordenen, er et eventuelt samarbejde med Domea, som 
er en paraplyorganisation, der administrerer 36.000 boliger 
rundt omkring i landet. Samarbejde med andre boligsel-
skaber har før været på tale, men den rette samarbejdspart-
ner eller aftale har aldrig vist sig. I forbindelse med stif-
telsen af energiselskabet Energi og Miljø blev ideen om et 
strategisk og administrativt samarbejde med Domea til, og 
bestyrelsen blev præsenteret for ideen i september måned. 
I november var bestyrelsen i København for at drøfte ram-
meaftalerne, og traf en principbeslutning om, at der skulle 
arbejdes videre med rammeaftalerne, som skal forelægges 
på repræsentantskabsmødet den 24. maj 2012. I januar 
blev en redegørelse for aftalerne med Domea udsendt til 
samtlige medlemmer af repræsentantskabet.

Fond for sociale beboeraktiviteter
I september kom der et forslag fra direktør Bjarne Krog-
Jensen om at oprette en fond i boligselskabet, der skal til-
godese beboere til forskellige arrangementer, som ligger ud 
over afdelingens budget eller som tilgodeser en minoritet. 
Ideen har sin baggrund i et arrangement i Afdeling Brænd-
gårdsparken i juni 2011, hvor et tilskud til en udflugt resul-
terede i, at 290 personer deltog i udflugten. Til sammen-
ligning var der ca. 30 personer, der deltog i udflugten året 
før. 
Boligselskabet oplever ofte, at det er for dyrt for børne-
familier at deltage i arrangementer, og der er børn, der for 

Årets gang i organisationsbestyrelsen
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2011 har budt på nye udfordringer for boligselskabets bestyrelse, som blandt andet har engageret sig i søgning-
en efter en ny direktør og oprettelsen af en fond, der tilgodeser beboerne i Boligselskabet Fruehøjgaard.
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Årets aktiviteter / Organisationsbestyrelsen

eksempel ikke kommer på sommerferie. Med fonden vil bolig-
selskabet kunne hjælpe kollektivt og tilgodese alle – uden at 
skulle igennem det demokratiske system. 
Bestyrelsen tilsluttede sig ideen, og det blev besluttet på mø-
det, at der skulle oprettes en fond på kr. 200.000. Der er blevet 
arbejdet videre med forslaget i administrationen, og på besty-
relsesmødet i december godkendte bestyrelsen det stillede 
forslag til Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet 
Fruehøjgaard, som blandt andet beskriver ansøgningsfristen 
samt forslag til hvad der kan søges penge til. Ansøgningsfris-
ten var den 1. april, og lige nu venter ansøgerne på at få svar fra 

fordelingsudvalget, der foruden forretningsudvalget består af 
én fra organisationsbestyrelsen og en medarbejder.
.
Erfaringer rigere
Det har været et travlt år for bestyrelsen med mange ekstra 
bestyrelsesmøder og mange beslutninger, der skulle træffes. 
Der har været flere fortrolige referater, og det har efterladt en 
undren hos omverdenen, som gerne vil informeres om, hvad 
der foregår. Det er altid en balance, der skal findes i forhold til, 
hvor meget eller hvor lidt information, der skal gives. Organi-
sationsbestyrelsen er i år blevet erfaringer rigere på området.
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Fra venstre er det Agnete Petersen, Jan Kristensen, Lotte Jensen, Steen Jonassen, Lynge Kristensen, Viktor Lysgård, Harly Jørgensen, Jens Pedersen og Anne 
Rasmussen. På side 5 finder du de nye bestyrelsesmedlemmer, som pr. 1. januar trådte ind i stedet for Jens Pedersen og Anne Rasmussen.
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Årets aktiviteter / Afdelingerne

Årets gang i afdelingerne

Afdeling Fruehøj
I sommeren afgik formanden, og hvervet som for-
mand blev overtaget af Agnete Petersen. Afdelingen 
afholdte et loppemarked i september og var i novem-
ber på tur til Tyskland. Desuden var der i december et 
festligt julearrangement og i februar blev katten slået 
af tønden i Afdeling Fruehøj. På beboernes foranled-
ning er der ved at blive etableret en vaskeplads med 
olieudskiller, så beboerne kan vaske deres biler. Der 
er også indkøbt en hjertestarter til afdelingen, som er 
blevet sat op i Fælleshuset på Brorsonsvej 53 A.
Formand: Agnete Petersen

Afdeling Brændgårdsparken
I Brændgårdsparken har det også været et spændende 
år. I juni måned havde Afdelingsbestyrelsen invite-
ret til den årlige bustur til Djurs Sommerland og med 
tilskud fra renoveringsprojektet var der ikke mindre 
end 290 deltagere. I september afholdtes en ”midtvejs-
markering” for renoveringen, og efterfølgende var der 
grillaften for beboerne. Renoveringen forløber efter 
planen og er nu i gang på sidste år. Den gamle gildesal 
er lukket, og projekteringen for et nyt multihus er i 
gang. På afdelingsmødet blev der valgt en ny formand, 
og samtidig blev der sagt ja til husdyrhold. 
Formand: Ole Kristensen

Afdeling Vævergården
På afdelingsmødet i september blev der ikke opnået 
valg til afdelingsbestyrelsen, og afdelingsbestyrelsen 
er dermed stadig nedlagt. Organisationsbestyrelsen 
varetager bestyrelsens opgaver.
Ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling Børglumparken
Børglumparkens bestyrelse har været aktiv i årets løb. 
Der blev afholdt et Sankt Hans arrangement i juni, og 
der har løbende været aktiviteter for beboerne, blandt 
andet ”søndagsvandreture”.
På afdelingsmødet i september blev der lagt op til en 
debat omkring det sociale liv i afdelingen. Der blev 
fremlagt mange gode forslag, blandt andet blev det 
foreslået at anlægge en gårdhave, og forberedelserne 
er nu i gang. Afdelingsbestyrelsen har oprettet en 
facebookgruppe. Desuden er det besluttet at afholde 
velkomstarrangementer for nye beboere i afdelingen. 
Afdelingen har været under renoveringen fra april - 
december 2011.
Formand: Torben Ringsø Jensen

Afdeling Søndergade
I Søndergade er malingen af facaderne afsluttet, og det 
sidste badeværelse er færdigrenoveret. I det foregåen-
de år har Søndergade manglet en afdelingsbestyrelse, 
men på afdelingsmødet i september blev der valgt tre 
medlemmer til en bestyrelse. Desværre flyttede to af 
medlemmerne i foråret og der er igen ingen bestyrelse.
Ingen afdelingsbestyrelse

Afdeling Storgården
I Storgården blev der afholdt havedag, som dog bød på 
regn og blæst, og en sommerfest, der blev arrangeret 
som frokost med stor succes. Røgalarmer til boligerne 
er ved at blive sat op. Hegn og vedligeholdelse af sam-
me var på dagsordenen til afdelingsmødet og nu søges 
vedligeholdelsesfri alternativer. 
Formand: Inge Birthe Nielsen

Afdeling Birk Campus
Beboerne i Birk kan se tilbage på et begivenhedsrigt 
år. I foråret blev Birk ligaen afholdt, og i årets løb har 
Studenterhuset blandt andet afholdt Tour de Cham-
bre, filmaftener og oktoberfest. Til afdelingsmødet i 
september blev der valgt nye medlemmer til bestyrel-
sen og en ny formand. 
Formand: Andreas Pedersen

Afdeling Aaparken
I Aaparken er rosenbedene blevet udskiftet med rodo-
dendron og søjlebøg, og træerne er blevet beskåret, så 
der nu kommer mere lys ind til afdelingens beboere. 
Der er også lagt nye fliser i opgangene. Desuden er der 
kommet nye medlemmer til bestyrelsen og i novem-
ber blev der arrangeret en Tysklandstur med Afdeling 
Fruehøj.
Formand: Niels Jørgen Toft Andersen

Afdeling Dalgasparken
Dalgasparken har afsluttet reparationerne efter 5-års 
eftersynet, de har fået sat rulleport op i parkerings-
kælderen, fået plads til flere el-scootere, og der er ble-
vet sat LED-sparepærer op i elevatorerne.
Afdelingen har haft flere gode arrangementer i løbet 
af året blandt andet i forbindelse med julen.
Formand: Lynge Kristensen

Afdeling Hammerthor
I Hammerthor er året forløbet uden de store drifts-
mæssige udfordringer. Dog blev emnet affaldssorte-
ring endnu engang drøftet til afdelingsmødet, så der 
er tilsyneladende stadig problemer med at sortere af-
faldet rigtigt.
Formand: Hans Kirkegaard
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Bag organisationen / Medarbejdere

Bag organisationen

Jens Mikkelsen
Ejendomsfunktionær 
/ syn

Jeppe Sandager
Ejendomsfunktionær

Kim Andresen
Ejendomsfunktionær 
/ syn

Poul Erik Ahler
Teknisk assistent

Kaj Hansen
Tømrer

Chresten Lindenstrøm 
Maler

Poul B. Sørensen
Tømrer

Niels Chr. Madsen
Tømrer

Esben Madsen
Tømrer / syn

Kent Madsen
Maler / Syn
 

Administrationen
Året 2011 har været endnu et spændende år for boligselska-
bets administration. Der har fortsat været fokus på udvikling 
og forbedring af serviceniveauet, og samtidig har vi lagt os i 
selen for at kunne opfylde de stadigt stigende krav fra lovgiv-
ningens side og ikke mindst for at kunne imødekomme bebo-
ernes behov.
I 2011 blev det besluttet at stoppe det mangeårige samarbejde 
mellem Tjørring Boligselskab og Boligselskabet Fruehøjgaard, 
og Tjørring Boligselskab valgte at søge nye græsgange. Des-
værre betød det, at vi måtte sige farvel til en medarbejder i 
administrationen. 
I februar 2012 ansatte vi i Tryghed under Tag en barselsvikar, 
som er ansat frem til oktober 2012, og der har samtidig været 
udskiftning af en projektmedarbejder. Det boligsociale kontor 
har på grund af renoveringen været i en midlertidig lejlighed 
i Brændgårdsparken og flyttede i februar ind i nye lokaler på 
Brændgårdvej 37.
På baggrund af de mange projekter, der er i gang i boligselska-
bet, har vi også ansat en udviklingskonsulent, som skal være 
med til at udvikle projekterne. 

Service-, syns-, grøn og håndværkerafdelingen
I 2011 har der fortsat været fokus på optimering af driften, 
og det har blandt andet betydet en omstrukturering af bo-
ligselskabets serviceafdeling. Siden sommeren 2010, hvor 
vi overtog administrationen af kommunens 500 ældreboli-
ger, har vi haft utroligt mange indflytnings- og fraflytnings-
syn, og det har gjort synsteamet på to mand mere sårbart.  
Derfor besluttede vi i foråret 2011 at ændre strukturen i bo-
ligselskabet, så teamet nu er blevet flyttet ud af administra-
tionen og består af 4 medarbejdere, som delvist udfylder deres 
hidtidige service- eller håndværkerfunktion og delvist syner 
boliger. Dette har gjort arbejdsgangen væsentligt mere flek-
sibel, så medarbejderne bedre kan disponere deres tid i spids-
belastede perioder og aflaste hinanden ved ferie og sygdom. 
Vi har også lavet en tilbygning til den eksisterende bygning 
på Fruehøj, hvor vi samler hele serviceafdelingen, Team Grøn 
Midtby, synsfolk og malere. Målet er at skabe en synergieffekt 
ved at samle folk, og vi forventer derfor også en besparelse 
på driftsomkostningerne. I februar havde vi rejsegilde for til-
bygningen, og medarbejderne flyttede ind først i maj. De nye 
teams fungerer godt.

Bjarne Krog-Jensen
Direktør

Kjeld Kristensen
Driftsleder
 

Lotte Christensen
Vikar udlejning
 

Morten Andersen
Projektleder

Lene Merrild
Sekretær

Hanne Skov
Bogholderi 

Betina Kjær Voss
Udlejning                                  

Lene Lund Hansen
Udlejning

Carina Pedersen
Kommunikation

Betina Bundgaard
Bogholderi 

Jonna Madsen
Udlejning
 

Jeanette Weng
Bogholderi

Helle Aagaard
Fraflytning

Sara Terp
Udviklings-
konsulent

Katrine Callesen
Projektmedarbejder
På barsel

Anne Hedegård
Projektmedarbejder

Mette Steensig 
Projektmedarbejder

Tine B. Lauridsen
Projektmedarbejder
Barselsvikar

Connie Sørensen
Team Grøn Midtby

Anita Vibe
Team Grøn Midtby

Anthony Coulson
Team Grøn Øst

Martin Timm
Team Grøn Øst

Kim Pedersen
Team Grøn Midtby

Jesper Mikkelsen 
Team Grøn Øst

Administrationen Tryghed 
under Tag

Service Team Grøn Øst og Midtby Håndværkere
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2011 i tal / flyttelejligheder

2011 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)

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
2011 8 30 10 48 13,7 2 2011 0 4 20 9 14 47 16,8 11

Vævergården (36 boliger i afdelingen) Børglumparken (103 boliger i afdelingen)
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
2011 1 4 0 0 5 13,9 2 2011 10 0 9 4 0 23 22,3 1

Søndergade (16 boliger i afdelingen) Storgaarden (40 boliger i afdelingen)
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
2011 3 0 2 3 8 50,0 0 2011 2 2 4 10,0 2

Aaparken (84 boliger i afdelingen) Hammerthor (29 boliger i afdelingen)
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
2011 5 2 7 8,3 5 2011 1 4 5 17,2 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 %  
Birk Campus (323 boliger i afdelingen) Dalgasparken (72 boliger i afdelingen)

2007 39 65 104 40,5 6 2007 0 1 2 1 4 4,8
2008 47 95 142 55,3 8 2008 2 2 0 1 5 6,0
2009 38 81 119 36,8 8 2009 0 1 0 1 2 2,4
2010 19 108 127 39,3 2 2010 0 1 1 2 4 5,6
2011 22 92 114 35,3 0 2011 1 1 0 0 2 2,8

Boligselskabet Fruehøjgaard registrerer hvert år fraflyt-
ninger i de forskellige afdelinger. Herunder ses skemaet 
for registrerede fraflytninger i 2011. Tallene angiver 
antal lejligheder og procent pr. afdeling. Kolonnen med 
de interne fraflytninger dækker over lejere, der er flyt-

tet til en anden bolig i selskabet. Det fremgår af tallene, 
at fraflytningsprocenten i Brændgårdsparken er faldet 
markant, hvilket kan skyldes, at renoveringen nu er nået 
så langt, at den har en positiv effekt. Det er en god udvik-
ling, som vi håber vil vare ved i fremtiden. 

Flyttelejligheder
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2011 i tal / Økonomi

RESULTATOPGØRELSE
Regnskab Budget Budget

2011 2011 2012
    ORDINÆRE UDGIFTER

 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 187.045 174.932 161.642
 Personaleudgifter 6.295.146 6.182.511 5.552.586
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.045.612 1.904.500 2.169.500

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 8.527.803 8.261.943 7.883.728
 Overskud 282.130 227.187 227.184

8.809.933 8.489.130 8.110.912
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 4.492.950 4.492.950 4.642.680
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.339.814 1.521.330 1.182.185
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 608.869 725.000 483.497
 Byggesagshonorar 2.051.530 1.522.300 1.575.000

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 8.493.163 8.261.580 7.883.362
 Renteindtægter netto 316.770 227.550 227.550

8.809.933 8.489.130 8.110.912

4 %

I forbindelse med udførelsen af forvaltningsrevisionen 
har vi i de seneste år haft fokus på følgende områder: 
kapitalforvaltning, administrationsbidrag, udlejning, 

fraflytninger og planlagt vedligeholdelse. På den måde 
kan vi følge udviklingen over en årrække. Revisionen har 
ikke haft nogen bemærkninger til disse fokusområder.

Personaleudgifter

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

Administrationsbidrag betalt af 
afdelingerne
Eksterne foretagender + sideaktivitetsaf-
delinger
Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige 
ydelser

Byggesagshonorar

Renteindtægter netto

Årsregnskab 

I N D T Æ G T E R

15 %

51 %

7%23 %

U D G I F T E R

74%

2 %
24 %

Forvaltningsrevision
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2011 i tal / Økonomi

    BALANCE
Indeværende år Sidste år

2011 2010
    AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER

 Administrationsbygning 3.750.000 3.750.000

 Andre anlægsaktiver 2.656.339 2.353.462

Indskud i Byggefonden 17.182.687 15.526.054

 ANLÆGSAKTIVER I ALT 23.589.026 21.629.516

 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 12.522.783 6.672.286

 Andre tilgodehavender 14.970.258 5.229.247

 Værdipapirer og likvide beholdninger 60.091.103 57.910.938

 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 87.584.144 69.812.471

 AKTIVER I ALT 111.173.170 91.441.987

Indeværende år Sidste år
2011 2010

PASSIVER

 EGENKAPITAL

 Dispositionsfond 21.584.634 20.859.948

 Opskrivningshenlæggelser 1.657.946 575.289

 Arbejdskapital 8.679.330 8.397.200

 HENLÆGGELSER 31.921.910 29.832.437

 KORTFRISTET GÆLD

 Afdelinger i drift 48.099.421 43.737.732

 Bankgæld 29.295.578 15.973.862

 Anden kortfristet gæld 1.856.261 1.897.956

KORTFRISTET GÆLD 79.251.260 61.609.550

 PASSIVER I ALT 111.173.170 91.441.987

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

54 %

14 %

16 %11 %2 %3 %

PA S S I V E R

43 %

8 %

2 %
19 %2 %

26 %
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Aktiviteter på vej

Aktiviteter på vej

Spørgeskemaundersøgelse
Det er efterhånden nogle år siden, at Boligselskabet Frue-
højgaard har gennemført en større tilfredshedsundersøgelse 
blandt vores beboere. Derfor har vi igennem det seneste år ar-
bejdet på at udarbejde et spørgeskema, som kan belyse nogle 
af de områder, hvor vi mener, at vi har brug for beboernes 
feedback med det formål at optimere vores indsats.
Netop nu er vi ved at indlede et samarbejde med Gallup, som 
skal foretage undersøgelsen for os. Det bliver via telefoninter-
views, og vi regner med at gennemføre undersøgelsen her i maj 
– juni. 
Formålet med undersøgelsen er naturligvis at afdække til-
fredshedsgraden hos vores beboere, og samtidig vil vi gerne 
bruge undersøgelsen til at finde ud af, om vi er på vej i den rig-
tige retning, og om det er de rette indsatsområder, vi vælger. 
Vi håber på en vellykket undersøgelse, som kan være til gavn 
for vores fortsatte fremgang. 

Renovering af Afdeling Fruehøj
Renoveringen af Afdeling Fruehøj har efterhånden været 
på tapetet i nogle år. Det er en lang og til tider kedsommelig 
vej gennem demokratiet og bureaukratiet. I 2011 fik vi lavet 
en foreløbig helhedsplan, som siden sommer har ligget hos 
Landsbyggefonden sammen med en ansøgning om støtte til 
renoveringen af Fruehøj. 
Hvis Landsbyggefonden giver grønt lys for renoveringen, for-
venter vi, at den indledende fase kan afvikles over det næste 

års tid. Helhedsplanen skal i samarbejde med Herning Kom-
mune og Landsbyggefonden færdiggøres, og først herefter kan 
beboerne indkaldes til et informationsmøde, hvor helhedspla-
nen skal forelægges og vedtages. 
Vi forventer, at såfremt renoveringen bliver godkendt og ved-
taget, vil der være en beboerinddragelsesproces med work-
shops og beboerinterviews, hvor vores beboere får mulighed 
for at præge og have indflydelse på det fremtidige Fruehøj i 
samarbejde med arkitekterne. Når denne proces er afslut-
tet, kan arkitekterne gå i gang med at tegne og regne, før den 
fysiske renovering kan begynde.
Nogle af de ting, vi ønsker at have fokus på i renoveringen 
er efterisolering, nye badeværelser og køkkener, nye altaner, 
øget tilgængelighed og indbydende udearealer. 
Men i første omgang vil vi arbejde på at få lavet en drejebog for 
renoveringen, for hvordan processen skal være, og for hvor-
dan beboerne skal involveres. Vi venter blot på at få tilsagn fra 
Landsbyggefonden. 

Ny direktør 
I året der er gået, har vi arbejdet på at finde den helt rigtige 
kandidat til at overtage direktørposten. Vores nuværende di-
rektør Bjarne Krog-Jensen havde ellers meddelt, at han øn-
skede at fratræde i december 2011. Han er her dog endnu. Vi 
arbejder fortsat på at finde den rette kandidat, og vi forventer, 
at opgaven vil lykkes i nærmeste fremtid. 
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