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I Boligselskabet Fruehøjgaard tager vi hånd om mange menneskers hjem hver dag og arbejder med omtanke for både mennesker 

og miljø. Vi udlejer knap 1400 boliger og administrerer over 600 kommunale boliger samt 40 private studieboliger. 

Et hjem er 
mere end fire 

vægge og 
et tag over 
hovedet...
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Bestyrelsens beretning

Respekten for Boligselskabet Fruehøjgaard er stor hos vores 
samarbejdspartnere. Det gælder såvel Herning kommune 
som entreprenører, leverandører og andre, som vi er i kontakt 
med. Det er blandt andet, fordi vi har dygtige medarbejdere, 
der udvikler sig konstant, en dygtig og visionær ledelse med 
evne og vilje til at gennemføre de nødvendige beslutninger 
til virksomhedens bedste og en bestyrelse, der har mod til at 
tage nye initiativer. 
Et af de tiltag, som gør det interessant at deltage i bestyrelses-
arbejdet er Fonden for sociale beboeraktiviteter, hvis formål 
er at understøtte initiativer til gavn for vores beboere. Andre 
spændende forhold er nybyggerier og renoveringsopgaver, 
der er færdige til tiden og overholder de økonomiske rammer. 
Men det er også forhold, der forpligter. 
Det strategiske samarbejde med Domea har sat en proces i 
gang, der giver os mange muligheder for en fortsat udvikling 
af boligselskabet. Det primære formål med samarbejdet er 
at sikre Boligselskabet Fruehøjgaard som et selvstændigt 
boligselskab i fremtiden, og dét skal have høj prioritet i 
bestyrelsens arbejde. Samarbejdet med Domea har nu givet 
anledning til en strukturændring i boligselskabets ledelse.
Vores fælles byggeafdeling er startet op. Denne afdeling 
har bevidst fået en langsom start. Nye kulturer mødes i nye 
omgivelser, og det er vigtigt ikke at forcere udviklingen.      
Der er kommet et forslag til ændring af vedtægterne. Herning 
kommune ønsker ikke længere en kommunal repræsentation 
i boligselskabet. Bestyrelsen vil derfor ændre vedtægterne 
og derved gøre det muligt fortsat at have medlemmer, som 
ikke er beboere, fordi vi mener, at boligselskabet vil få gavn af 
den viden og ekspertise, som udefrakommende kan byde ind 
med. Udviklingen af demokratiet i boligselskabet er et svært 

tema at håndtere. Vi har, som mange andre organisationer, 
svært ved at få deltagere til såvel afdelings- som andre møder. 
Der skal tænkes nyt, og der skal fortsat arbejdes på at få flere 
deltagere til vores møder.
Større synlighed i organisationsbestyrelsens arbejde er en 
drøftelse værd. Lukkede dagsordener forstås måske som 
uenighed og kan signalere manglende beslutsomhed. 
Synlighed kan altid forbedres. Den helt store opgave 
er at få en bedre kommunikation mellem afdelings- og 
organisationsbestyrelse samt repræsentantskabet. Det skal 
der arbejdes med. En af metoderne er selvevaluering. At stille 
sig selv det spørgsmål: ”Hvad vil jeg i bestyrelsen, og hvad 
kan jeg, sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, 
bidrage med?” Samme metode kunne anvendes på 
afdelingsbestyrelsesmødet. Flere dialogmøder med 
afdelingsbestyrelserne er også en mulighed. Rollefordelingen 
mellem afdelings- og organisationsbestyrelse skal også 
synliggøres, og forståelse for hinandens opgaver vil blive 
nødvendig i fremtidens boligselskab. Nye tanker og ideer 
på alle niveauer vil være med til at styrke boligselskabet og 
kan blive en fremtidig hjørnesten i drøftelserne om større 
synlighed.
Skal vores repræsentantskabsmøder afvikles på en anden 
måde end hidtil? Her kan inspiration udefra være med til at 
sætte tingene i nye perspektiver. Der er nok at tage fat på 
i vores boligselskab og temaer nok at drøfte. Det danske 
samfund ¨drejer rundt¨ i disse år. De bestyrelser, der finder 
nye samarbejdsformer og nye platforme at arbejde på, 
vil være de bestyrelser, der kommer til at stå stærkest, når 
forandringens vinde blæser over boligselskaberne i Danmark.    

Bestyrelsens beretning

Harly JørgensenMona Haven JensenSteen Jonassen
Formand

Lotte JensenLynge Kristensen
Næstformand

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

BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARDS BESTYRELSE
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Finn TolderlundMartin Erni Agnete PetersenJan Kristensen

Årets aktiviteter / Bestyrelsens arbejde

Et år i forandringens tegn

Der er stor fokus på udvikling i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. For at holde virksomheden i gang 
og klare konkurrencen, er fremdrift vigtig, hvis 
vi vil overleve som selvstændigt boligselskab. 
Derfor er vi altid på dupperne.

Udvikling og fremdrift danner netop baggrund for, at 
der i år har været en snak i organisationsbestyrelsen om 
repræsentantskabsmødets form. Baggrunden for debatten skal 
findes i en følelse af, at det traditionelle repræsentantskabsmøde 
har udlevet sig selv og ofte er meget lidt inspirerende. 
Årsberetningen er heller ikke uden omkostninger, og 
organisationsbestyrelsen har spurgt sig selv om, hvor mange 
beboere, der egentlig læser den. Måske kunne den udgift 
bruges til at lave noget nyt og kreativt, noget som kunne skabe 
større debat og inddragelse af beboere.
Men i stedet for at tage debatten internt i organisations-
bestyrelsen, har bestyrelsen besluttet at sætte debatten om 
en alternativ form på fremtidens repræsentantskabsmøde 
på dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 23. maj. I 
år holdes dog et traditionelt repræsentantskabsmøde med 
årsberetning som i de tidligere år. 
Det har været et år præget af store beslutninger og opfølgning. 
Der er brugt mange ressourcer på at løse udfordringen med at 
finde en ny direktør, og i årets løb har bestyrelsen, som de gør 
hvert år, taget stilling til ting, der skulle ændres, forbedres eller 
styrkes. 

BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARDS BESTYRELSE

Den 24. maj 2012 var der repræsentantskabs-
møde, og her blev Lynge Kristensen, Mona 
Haven Jensen og Finn Tolderlund valgt til 
bestyrelsen. Samme dag konstituerede 
de sig med Lynge som næstformand og 
Steen Jonassen som formand. Dermed 
var bestyrelsen sammensat af følgende 
medlemmer:

Steen Jonassen
Lynge Kristensen
Lotte Jensen
Mona Haven Jensen
Harly Jørgensen
Jan Kristensen
Viktor Lysgård
Agnete Petersen
Finn Tolderlund

Som suppleanter blev valgt Martin Erni, Ole 
Kristensen og A. Sivanathan. I november 2012 
meddelte Viktor Lysgård, at han ønskede at 
træde ud af bestyrelsen i utide, og derfor blev 
1. suppleant Martin Erni bedt om at tiltræde 
bestyrelsen. 

BESTYRELSEN
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Årets aktiviteter / Bestyrelsens arbejde

Konsulent ansat til at finde ny direktør
Efter de uheldige erfaringer med ansættelsen af en ny 
direktør, som sprang fra umiddelbart før tiltrædelsen sidste år, 
besluttede bestyrelsen at ansætte en professionel konsulent til 
at hjælpe med at finde den rette kandidat. 
På baggrund af research og en anbefaling fandt bestyrelsen 
et konsulentfirma med en professionel og erfaren tilgang til 
opgaven. Konsulenten brystede sig blandt andet af at udføre 
forskellige tests og tage grundige referencer. Bestyrelsen fandt 
konsulenten meget troværdig og havde derfor tiltro til, at han 
kunne finde den rette direktør.

Kandidat ansættes
På et bestyrelsesmøde i maj præsenterede konsulenten 
endelig en kandidat, der tilsyneladende havde de rigtige 
papirer og det rette format. En kandidat, som bestyrelsen 
fandt både sympatisk og kompetent. Organisationsbestyrelsen 
besluttede derfor på mødet den 23. maj 2012 at ansætte 
kandidaten som direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard 
pr. 1. august 2012. Ansættelsen skulle holdes fortrolig, indtil 
ansættelseskontrakten blev underskrevet. Nu var der endelig 
fundet en ny direktør for boligselskabet.

Kortvarig glæde
Desværre fik organisationsbestyrelsen hurtigt den opfattelse, 
at konsulenten ikke havde udført de samtaler og de tests, 
som de havde forventet, for efter en henvendelse fra en af 
kandidatens tidligere arbejdsgivere, fremkom nye oplysninger 
om kandidaten, som ikke kom denne til gode. Konsulenten 
havde altså ikke hentet referencer hos tidligere arbejdsgiver. 
Nu blev der sået tvivl om kandidatens kvalifikationer, og dét 
skete kun kort tid efter, at kontrakten var blevet underskrevet, 
og inden at bestyrelsen nåede at videreformidle oplysningerne 
om ansættelsen af en ny direktør. 

Opsigelse
Gode råd blev dyre, og derfor kontaktede bestyrelsen 
boligselskabets advokat. Efter kort betænkningstid, besluttede 
bestyrelsen at følge advokaternes råd om at afskedige den 
nye direktør. Selvom konsulentfirmaet havde udlovet en 
3-måneders garanti, såfremt bestyrelsen alligevel ikke var 
tilfreds med kandidaten, så havde de ikke længere tillid til 
konsulenten, og derfor blev han også opsagt. 
Bestyrelsen overvejede at gøre regres mod konsulenten for 
dårlig vejledning, men lod sagen falde på grund af manglende 
beviser.
Den nye direktør har ifølge kontrakten et års opsigelse, og 
derfor har hele affæren kostet boligselskabet dyrt, da såvel 
rekrutteringsbureauet som den opsagte kandidat skulle 
lønnes. Sagen har indtil nu været holdt fortrolig, fordi der er 
tale om en personsag, men bestyrelsen informerer nu om den 
i årets beretning, ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, men 
også fordi det er en stor del af såvel organisationsbestyrelsens 
arbejde i året, der er gået, som af årsregnskabet.

Sagen løst
Fra den 1. maj 2013 går direktør Bjarne Krog-Jensen ned i tid, 
og en stor del af de administrative opgaver overgår til Hanne 
Skov, som er blevet udnævnt som souschef. Det er en løsning, 
som både bestyrelsen og medarbejderne er glade for.

Samarbejde med Domea.
Sidste år blev rammerne for vores administrative og strategiske 
samarbejdsaftale med Domea udstukket. Aftalerne blev 
godkendt på repræsentantskabsmødet og siden underskrevet 
af organisationsbestyrelsen. År 2012/13 er gået med at udfylde 
en del af disse rammer. Der er blevet skabt en byggeafdeling, 
som i løbet af foråret er blevet bemandet med to medarbejdere 
fra Domea. Derudover vil to medarbejdere fra energiselskabet 
Energi og Miljø komme til at sidde i Aaparken.
Organisationsbestyrelsen har den 30. april 2013 holdt 
et møde, hvor de sammen med ekstern bistand fra Niels 
Haldor Bertelsen har lagt en strategiplan for, hvad de vil i 
fremtiden, og denne plan vil blive forelagt til orientering 
for repræsentantskabet den 23. maj. ”Det er vigtigt, at vi 
har drøftet, hvad det er, vi ønsker med samarbejdet inden 
repræsentantskabsmødet”, sagde Steen Jonassen på 
forretningsudvalgsmødet den 2. april. 

6

Årets udfordringer i bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesarbejdet er spændende, lærerigt 
og positivt, men til tider er der udfordringer 
og bakker, der skal forceres. 2012 har 
fortsat budt på problemstillinger, som 
ikke umiddelbart har været til at løse uden 
hovedbrydning, omtanke og sparring med 
eksterne konsulenter.   
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Årets aktiviteter / Bestyrelsens arbejde

Ændringer i vedtægterne
På et bestyrelsesmøde den 27. september 2012, blev 
bestyrelsen orienteret om ændret praksis for den kommunale 
repræsentation i bestyrelserne. Herning Kommune har 
nemlig besluttet at trække de kommunale repræsentanter 
ud af bestyrelserne. Det medfører i praksis en ændring 
i boligselskabets vedtægter, som skal godkendes af 
repræsentantskabet.
Bestyrelsen foreslår, at organisationsbestyrelsen fremadrettet 
skal være dannet af syv beboere og to medlemmer, som skal 
vælges blandt personer udenfor boligorganisationen. Forslaget 
skal behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
den 6. maj.

Fonden for sociale beboeraktiviteter
Sidste år blev der oprettet en fond for sociale beboeraktiviteter 
i Boligselskabet Fruehøjgaard. Der er modtaget en række 
ansøgninger, men det har vist sig svært at skabe forståelse for, 
hvad bestyrelsen forventede sig af ansøgerne, og samtidig 
blev der stillet spørgsmålstegn ved habiliteten, fordi flere 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer sad i fondsudvalget. 
Fondsudvalget har derfor forsøgt at imødekomme 
indsigelserne med et fællesmøde omkring de spilleregler, 

der skal give mere lighed i ansøgningerne. Der er løbende 
blevet arbejdet på at forbedre organiseringen og proceduren i 
fondsudvalget, og projektet har udviklet sig undervejs.
Afdelingsbestyrelserne er blevet informeret om ændringerne, 
og samtidig er der informeret om det til beboerne i bladet 
Hjem til dig samt på hjemmesiden, hvor der også findes et 
ansøgningsskema til fonden.

Åbenhed og synlighed
På bestyrelsesmødet i november 2012 blev temaet synlighed 
drøftet i organisationsbestyrelsen. Det skyldtes blandt andet, 
at resultaterne fra den store beboertilfredshedsundersøgelse 
fra juni 2012 blev forelagt for medarbejdere og medlemmer 
af organisationsbestyrelsen i september. Heraf fremgik det, 
at kun 29 % af beboerne i boligselskabet kender et eller flere 
medlemmer af organisationsbestyrelsen og for de unge 
mennesker mellem 18-34 år er der tale om kun 8 %.
Det bed organisationsbestyrelsen mærke i, og en debat om 
åbenhed og synlighed kom på dagsordenen. Der er blevet 
foreslået dialogmøde med afdelingsbestyrelser, selvevaluering 
i organisationsbestyrelsen, åbenhed og bedre kommunikation 
mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelser og 
repræsentantskabet. Emnet er yderligere blevet taget op til 
debat på strategimødet i slutningen af april 2013.

Organisationsbestyrelsen foto-
graferet efter bestyrelsesmødet 
den 18. april. 

Fra venstre:
Agnethe Petersen, Harly 
Jørgensen, Mona Haven 
Jensen, Steen Jonassen, Lynge 
Kristensen, Finn Tolderlund, 
Lotte Jensen og Martin Erni
(På fotoet mangler Jan 
Kristensen)



I Boligselskabet Fruehøjgaard lægger vi stor vægt på klima 
og miljø, og vi er altid på udkig efter en god ide eller et 
spændende projekt, der også tilgodeser miljøet.
Derfor er vi også medstiftere af et energiselskab, som 
tilbyder skræddersyede løsninger og energioptimering til 
boligafdelinger, vi bygger energirigtige boliger, renoverer 
med et minimalt forbrug for øje og sætter projekter i gang, 
som kan være med til at ændre beboeradfærden i vores 
boligområder eller som tilgodeser klima og miljø.
I 2012 har vi arbejdet ihærdigt for at installere teknologiske 
hjælpemidler i en opgang i Brændgårdsparken for at 
undersøge, om oplysning kan være med til at ændre 
adfærden. Der er blevet renoveret for mange millioner i 
afdelingen, og der er nu lagt et godt fundament for energi-
besparelser hos beboerne, men det er vigtigt, at adfærden 
også følger med.
Vi har uddannet en gruppe beboere til at være klima-
ambassadører i deres afdelinger. Beboerne samarbejder 
med Herning Kommune og med boligselskabets 
grønne folk med det formål at gøre andre beboere 
mere opmærksomme på en række forhold omkring 
energibesparelser, affaldssortering, energirigtig og 
miljøvenlig madlavning, udearealer og meget andet. 
I 2012 har vi ansat en udviklingskonsulent, som er med til 
at tænke innovativt og igangsætte nye initiativer. Også her 
tænker vi grønne tanker og har visioner om at bidrage til 
den samlede globale indsats for klima og miljø.
Den 1. oktober 2012 underskrev Boligselskabet Fruehøj-
gaard Nordic Built Charter, som er et nordisk initiativ, 
der vil skabe et bygningsmiljø, som blandt andet rykker 
grænserne for bæredygtige aktiviteter ved brug af 
innovativ tankegang og højt vidensniveau og har CO2-
neutral udledning i et livscyklusperspektiv.

I 2012 har vi fortsat haft fokus på klima 
og miljø. Vi arbejder konstant på at 
styrke vores grønne profil blandt andet 
ved at give vores beboere de nødvendige 
informationer og forudsætninger for at 
ændre eller optimere deres adfærd i en 
mere miljøvenlig retning.
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     GRØN FAKTA 

•	 Boligselskabet	er	medstifter	af	
energiselskabet	Energi	&	Miljø	
amba.

•	 Boligselskabet	har	igangsat	et	
grønt	projekt	om	beboeradfærd	i	
Brændgårdsparken

•	 Boligselskabet	har	uddannet	10	
klimaambassadører	i	afdelingerne

•	 Boligselskabet	har	en	udviklings-
konsulent	ansat	til	at	tænke	nye	
grønne	tanker

•	 Boligselskabet	er	ambassadør	for	
Nordic	Built	Charter,	som	er	med	
til	at	fremme	udviklingen	af	bære-
dygtigt	byggeri
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Årets aktiviteter / Energi og miljø

Grønne projekter i 2012 
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Arbejdet med udvikling
Boligselskabet Fruehøjgaard har igangsat mange spændende 
projekter; for eksempel grønne og miljøvenlige byggeprojekter, 
det boligsociale projekt Tryghed under Tag, etablering af et 
administrativt og strategisk samarbejde med Domea og meget 
andet.
”Det bedste udviklingsarbejde sker, hvis man starter med at 
lukke ned for begrænsningerne og bringer alle muligheder 
i spil. Bagefter kan man begynde at se på alle ideerne, 
undersøge deres gangbarhed og begynde at begrænse 
mulighederne. Mange beboere i Brændgårdsparken kender 
denne metode fra idéudviklingsforløbet omkring renoveringen 
og det nye multihus”, fortæller Sara Terp, som er konsulent i 
Boligselskabet Fruehøjgaard.
”Helt overordnet forholder vi os også til, om udviklingsarbejdet 
understøtter en fortsat realisering af boligselskabets visioner. 
Udviklingsprojekterne har derfor ofte en grøn og/eller 
social dimension og skal understøtte beboerdemokratiet og 
selvfølgelig sikre, at boligselskabet fortsat kan tilbyde gode 
boliger til alle i velfungerende og velholdte boligområder”.
Generelt er det ikke særlig frugtbart at arbejde med udvikling 
alene. Derfor er de projekter, som søsættes, baseret på et 
samarbejde mellem medarbejdere, beboere, afdelings-
bestyrelser, organisationsbestyrelsen og/eller eksterne 
samarbejdspartnere, for eksempel medarbejdere fra Herning 
Kommune. Det er vigtigt, at de personer, som projektet 
involverer, er med i processen, og at man sikrer en kobling til 
de relevante fagpersoner, for eksempel i kommunen eller i 
lokale netværk. 
Udvikling er således bedst, og udbyttet er størst, når det sker 
sammen med de mennesker, som forandringen skal omfatte, 
og når det bygger på de potentialer, som er der i forvejen. 
Det kan være potentialer hos enkelte mennesker, grupper og 

organisationer. Hos os findes potentialerne hos beboerne, 
i afdelingsbestyrelserne, i organisationsbestyrelsen og 
blandt medarbejderne. Det handler bare om at finde dem og 
understøtte alle de små og store initiativer.

Man kan så frø og gøde...
Når Boligselskabet Fruehøjgaard arbejder med udvikling, er der 
fokus på frivillighed, og vi tror på, at folk skal ville dét, før der 
sker noget. Derfor består arbejdet i høj grad i at spotte, hvor 
potentialerne ligger, og hvor engagementet findes. Desuden 
er en stor del af arbejdet også at støtte og vise en vej for 
projektets gennemførelse. Man kan så frø og gøde jorden, men 
man kan ikke gennemtvinge eller pådutte nogen udvikling. 
Udviklingsprojekter ”opfindes” altså ikke bag skrivebordet 
og i mødelokalerne, men i stedet skabes de i en proces, hvor 
man er lyttende og opmærksom på de ideer, initiativer og 
engagementer, som hele tiden opstår. 
Denne mere fleksible og åbne måde at arbejde med 
udvikling på kan anvendes af alle både afdelingsbestyrelser, 
organisationsbestyrelse og medarbejdere. Det handler i høj 
grad om at forbedre evnen til at kunne gribe og udfolde de 
potentialer, som er der i forvejen, og de som opstår, når man for 
eksempel står overfor at skulle løse udfordringer og problemer. 
Netop situationer, der opfattes som problematiske, rummer 
ofte et stort udviklingspotentiale, som vi overser, når vi bare 
håndterer situationen ”som vi plejer”. 

Udfordringer fra en ny vinkel
I september på en temadag for medarbejdere og organisations-
bestyrelse udfoldede kommunikationsmedarbejder, Carina 
Pedersen, og udviklingskonsulent, Sara Terp Uhre, disse tanker 
om udvikling. Herefter guidede de deltagerne igennem en 
øvelse, som havde to formål: ét at gøre opmærksom på, at vi 
ofte selv ubevidst er med til at begrænse udvikling, fordi vi er 
vanemennesker, og to at gøre opmærksom på de potentialer, 
der ligger i at se på problemstillinger og udfordringer på en ny 
måde.
Deltagerne blev først præsenteret for fire scenarier og bedt 
om at svare på, hvordan de umiddelbart ville takle situationen. 
Efterfølgende blev de delt op i grupper, som hver skulle 
“håndtere” en situation og lave en handlingsplan. Til at løse 
opgaven fik deltagerne nu yderligere baggrundsviden, som 
kunne påvirke deres synsvinkel. Formålet med øvelsen var at 
træne dem i at tænke bredere og være mere fleksible i deres 
tankegang og måde at løse et problem på.

Udvikling er ikke noget nyt i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. Gennem tiden er der 
på alle niveauer i organisationen og i 
administrationen sket ændringer, og der har 
været stor opmærksomhed på, hvordan man 
bedst kunne følge med omverdenens og 
tidens udvikling og samtidig gøre en forskel. 

Af Sara Terp Uhre, red. af Carina Pedersen
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Udviklingsprojekter i 2012
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En for alle, alle for én

Årets aktiviteter / Boligsociale tiltag

I afdelingerne Fruehøj, Brændgårdsparken og Børglumparken har projektmedarbejderne i 
Tryghed under Tag arbejdet med at identificere og støtte op om ressourcerne hos beboerne. 
Gruppen af frivillige, interesserede og engagerede beboere er vokset støt. Og for nogle 
beboere har dette også betydet større trivsel.

Opstart med nye medarbejdere
To nye medarbejdere startede i foråret 2012, og det var blandt andet baggrunden for en travl 
forsommer med masser af aktiviteter. Det var nemlig vigtigt for de nye medarbejdere at lære 
beboerne at kende og skabe tillid. ”Det var en rigtig god start for mig som ny medarbejder. 
Der var bare sådan en god stemning og en god energi”, fortæller Mette Steensig, som 
startede i projektet i marts 2012. Beboerne har været meget hensynsfulde, og de har draget 
omsorg for såvel de nye medarbejdere som for projektet. 

Aktive og engagerede beboere
Det har været et begivenhedsrigt år, hvor ting er blevet prøvet af, og hvor meget er lykkedes. 
I juni blev der holdt en basar i Brændgårdsparken, og det var en stor succes. En gruppe 
beboere øvede i flere måneder på en revy, som de viste for godt 100 beboere til Sankt Hans-
festen i Brændgårdsparken. I sommerferien havde ferieaktiviteterne i Brændgårdsparken og 
på Fruehøj mange deltagere, og via ferieaktiviteterne blev fundamentet for mange andre 
aktiviteter skabt. I årets løb er beboerne også blevet mere aktive. De tog blandt andet skeen i 
egen hånd, da de selv arrangerede en sommerlejr til stor glæde for de beboere, der deltog.

Fra basaren i juni 2012

I Boligselskabet 
Fruehøjgaard 
er der fokus på 
trivsel - ikke 
kun for vores 
beboere, men for 
medarbejdere, 
samarbejds-
partnere og 
ikke mindst for 
boligselskabet 
som en helhed.
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Samarbejdet mellem Børglumparken og Tryghed under Tag har vokset 
sig stærkt og konstruktivt. Dette er i høj grad også afdelingsbestyrelsens 
egen fortjeneste.
I Afdeling Fruehøj har der manglet deltagere til arrangementerne, så 
flere tiltag er sat på hold på grund af manglende deltagelse og interesse

Nye muligheder
I Brændgårdsparken er multihuset blevet færdigt, og det har givet 
nye muligheder. Der blev holdt et møde i januar, hvor beboerne var 
inviteret til at komme og give deres bud på, hvilke aktiviteter, der kunne 
være interessante i området. Over 50 beboere kom den aften, og har 
været med til at skabe nogle konkrete aktiviteter som en hobbyklub 
og fællesspisning. Der kom 80 deltagere til afdelingens første 
fællesspisning i april. Arrangementerne har også tiltrukket nye frivillige, 
som nu er tilknyttet projektet i en eller anden grad. 

Forskellig fra kommunen
Tryghed under Tag kan ses som et forbindelsesled mellem beboerne og 
kommunen, men de adskiller sig fra kommunen på flere områder. De 
er tættere på beboerne og har et andet råderum. De har et bedre lokalt 
kendskab, idet de befinder sig fysisk i området. De er derfor også synlige 
og tilgængelige i boligområdet og kan bedre drage omsorg og være 
nærværende. Det giver nogle andre muligheder end dem kommunen 
har. 

Fokus på klima og miljø
Et grønt projekt rejste sig i løbet af efteråret, hvor en række beboere 
gennemførte en uddannelse som klimaambassadører. Gruppen 
består af ambassadører fra Aaparken, Børglumparken, Fruehøj, 
Brændgårdsparken og Birk, som hver især har en mærkesag. De har 
engageret sig i missionen om at ændre holdninger hos medbeboere 
og sætte klima på dagsordenen. Tryghed under Tag bakker op om 
de initiativer, som klimaambassadørerne tager, og der er etableret 

samarbejde med blandt andet Herning Kommune 
og boligselskabets grønne folk.

Projekt for alle
Projektmedarbejderne i Boligselskabet 
Fruehøjgaard evaluerer jævnligt projektets 
indsatser og justerer undervejs. Studerende 
fra Ålborg har her i foråret lavet en ny 
naboskabsundersøgelse i lighed med den der 
blev lavet i projektets opstart. Formålet er at måle 
projektets indsats ved at se, om der er sket en 
forandring i opfattelsen af naboskab. 
”Det er en udfordring for os at nå ud til alle 
beboere, og der er mange, der stadig ikke ved, 
at vi er her. Der er også nogle, der har en ide om, 
at projektet ikke er for dem,” fortæller Katrine 
Callesen, som er uddannet antropolog og har 
været på barsel indtil oktober, hvor hun kom 
tilbage som projektleder. ”Projektet er for alle”, 
understreger hun. ”Vi er til for alle og vores 
mission er helt overordnet at styrke det gode 
naboskab. Til det har vi brug for alle, både de 
mere og de mindre ressourcestærke. Vi bakker op 
om mange forskellige typer arrangementer, men 
det er klart, at engagementet skal være der, og 
tingene skal hænge sammen”, siger hun. 
Projektmedarbejderne vil gerne have kontakt til 
flere beboere, og boligselskabets tilfredsheds-
undersøgelse har også vist, at potentialet er der. 
”Mange vil jo egentlig gerne”, siger Katrine, ”men 
de skal lige prikkes til, og vi kan jo desværre ikke 
nå rundt og prikke til alle”, slutter hun.

Fra sommerferieaktiviteter i sommeren 2012 Fra revyen, Sankt Hans 2012 Fra fællesspisning, april 2013
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Et projekt, der har gjort en forskel

”Afdelingen er totalt moderniseret, og vi har fået nogle virkelig 
lækre lejligheder, men den helt store forskel er i mine øjne sket 
på grund af Tryghed under Tag”, siger Liselotte Iversen Jensen, 
som bor i Brændgårdsparken. ”De gør en kæmpe forskel og 
tager hånd om rigtig mange mennesker”. Hendes blik er fast 
ligesom for at understrege hendes ord.
Der er ingen tvivl om, at de tre projektmedarbejdere, Anne, 
Mette og Katrine, har en stor stjerne hos Lotte, som hun bliver 
kaldt. ”De har fået mig til at være med til en masse ting, som 
jeg ikke havde troet, at jeg nogensinde ville deltage i, og jeg er 
blevet meget gladere, end jeg var før, jeg kom hos dem”.

Sender positiv energi
Lotte har aldrig hørt nogen sige noget negativt om projektet. 
”Den energi, de medarbejdere sender ud til folk, den er så 
positiv, og det er jeg sikker på, at alle vil sige. De er altid glade, 
når man kommer ind til dem, uanset hvor vigtigt det er, dét de 
laver. De bruger deres aftener på at komme til vores møder, 

lave noget for vores børn eller tage med os i svømmehallen. 
Jeg er utroligt glad for ’Tanterne Tut’”, siger Lotte og tilføjer, at 
det er et kælenavn, hun har givet dem. ”De er virkelig gode til 
at fange folks signaler. De er meget forskellige, men hver især 
har de et hjerte, der brænder for projektet på hver deres måde”.

Aktiv frivillig i Brændgårdsparken
Lotte stiftede første gang flygtigt bekendtskab med projektet, 
da hun sagde ja til at fremføre en monolog om livet i 
Brændgårdsparken.  Fra januar sidste år og frem til maj 2012 
arbejdede hun tæt sammen med René Foshammer, som er 
instruktør. 
Siden efteråret 2012, hvor hun deltog i klimaambassadør-
kurset, har hun tilbragt rigtig mange timer på Brændgårdvej 37, 
hvor hun tit har hjulpet til, når der har været brug for en hånd. 
Hun er med i hobbyklubben tirsdag formiddag, hun svømmer 
tirsdag aften, hun kommer i it-cafeen og er med på madholdet, 
som laver mad til fællesspisning i multihuset. ”Første gang var 
der 80 deltagere, men hvis ikke vi havde haft multihuset, så var 
der ikke kommet så mange”, siger Lotte. ”Det giver så mange 
muligheder, og der er meget mere liv herude. Folk kommer 
generelt mere ud - også efter at vi har fået tilladelse til at holde 
hund. De snakker meget mere sammen, end de gjorde før i 
tiden.”

Tæt kontakt gør en forskel
Lotte mener, at det faktum, at projektmedarbejderne befinder 
sig i afdelingen, giver en nærhed og en tillid, som ikke ville 
have været der, hvis de havde haft kontor i Aaparken. Lotte 
er blot én af mange beboere, som går ind og ud af døren på 
Brændgårdvej 37.

Året 2012 har været 
et særligt godt år 
for Lotte som bor i 
Brændgårdsparken. 
Lotte kommer ofte 
hos Tryghed under 
Tag, og dét har gjort 
hende til et gladere 
menneske.

Liselotte Iversen Jensen er glad for at 
være frivillig i Tryghed under Tag 

Fritidsjob 
Også for 15-årige Hamzat Isakayev har Tryghed under Tag gjort en forskel. 
Hamzat Isakayev går i 9. klasse på Lundgårdsskolen, og tingene var ved at gå i 
den forkerte retning for ham. 
I oktober 2012 skaffede Tryghed under Tag i samarbejde med UU-Herning 
Hamzat et job i Boligselskabet Fruehøjgaards malerafdeling, hvor han er 
ansat som ungarbejder, og kommer 3 gange om ugen og svinger malerruller 
sammen med boligselskabets to malere, Kent Madsen og Chresten Linden-
strøm. For Hamzat, som kom til Danmark for 2 år siden som flygtning fra 
Tjetjenien, har jobbet gjort en stor forskel, og Hamzat er kun den første af flere 
ungarbejdere, som boligselskabet har planer om at ansætte.

Hamzat i artikel fra Herning Folkeblad, 
den 2. marts 2013
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Afdelingsbestyrelsen i Børglum-
parken er en af boligselskabets aktive 
bestyrelser. Her er der i løbet af året 
virkelig lagt kræfter i at styrke fællesskab 
og glæde ved at bo i afdelingen. 
Afdelingsbestyrelsen har blandt andet 
udarbejdet en strategiplan for de næste 
to år, som for eksempel involverer bedre 
afdelingsmøder, et forbedret omdømme 
og grønne ambitioner.

Velfungerende boligafdeling
Målet er klart: Børglumparken skal 
være kendt som en velfungerende 
afdeling, hvor fællesskab, trivsel og 
et stærkt beboerdemokrati er nogle 
af nøgleordene. Afdelingsbestyrelsen 
drømmer om en afdeling, hvor man 
er fælles om opgaverne og hjælper 
hinanden, så der skabes bæredygtige 
fællesskaber og større bo-glæde. 
Strategiplanen skal vise vejen og være 
med til at sikre, at afdelingen når deres 
mål.
Ønsket er, at strategiplanen for alvor kan 
sætte Børglumparken på bykortet som 

den bedst fungerende boligafdeling i 
Herning Kommune. Den beskriver helt 
konkrete tiltag, som skal støtte op om 
og udvikle levedygtige fællesskaber 
af åbne, engagerede og ansvarlige 
beboere.

Ansvar ud over ligusterhækken
Strategiplanen er et udtryk for et 
aktivt beboerdemokrati, som arbejder 
for en effektiv og velfungerende 
boligorganisation til fordel for 
beboernes trivsel. ”Samtidig kan 
det være en måde at organisere og 
synliggøre bestyrelsesarbejdet på”, 
siger formand for afdelingsbestyrelsen, 
Torben Ringsø Jensen. Han håber, at 
strategiplanen kan være til inspiration 
for andre bestyrelser.
For Torben Ringsø Jensen og resten af 
bestyrelsen er strategiplanen en klar 
demonstration af, at selvom man som 
afdelingsbestyrelse formelt set ikke har 
nogen beføjelser, så er man ikke uden 
indflydelse og muligheder. ”Som almen 
boligafdeling kan vi godt kigge lidt ud 

over afdelingens ligusterhæk og vise 
socialt ansvar. Måske kan vi ligefrem 
gøre op med en stereotyp opfattelse af, 
at almene boligafdelinger er en passiv 
størrelse. Vi kan gøre noget aktivt, for vi 
har den mulighed, at vi kan løfte i flok.” 

Flere engagerede
I Børglumparken vil de aktive frivillige 
gerne have flere beboere til at 
deltage. Mange beboere bakker op 
om afdelingens fælles arrangementer, 
men der er plads til mange flere.  ”Det 
er nødvendigt, at beboerne har lyst 
til at engagere sig, hvis vi skal have et 
aktivt fællesskab”, siger Torben Ringsø. I 
november havde afdelingen åbent hus 
som afslutning på renoveringen sidste 
år. ”Det var en kanon-succes”, fortæller 
formanden. ”Der kom 40 gæster, og 
dét er et eksempel på, at hvis bare 
rammerne er rigtige, så vil folk faktisk 
gerne komme og være sociale. Men 
det er først virkelig en succes, når vi får 
flere beboere til at hjælpe os med det 
praktiske,” slutter han.  

Det er værd at bemærke, når en afdelingsbestyrelse og når beboere gør noget ekstra-
ordinært for deres afdeling, og man må sige, at Børglumparkens afdelingsbestyrelse er i 
gang med at gøre sig bemærket. 

Når beboerdemokrater har ambitioner

Afdelingsmøde i september i Børglumparken Åbent hus i Børglumparken
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Renoveringen i Brændgårdsparken

 Et overstået kapitel

Et renoveringsprojekt i et alment boligselskab strækker 
sig typisk over en årrække. Det kan mange beboere i 
Brændgårdsparken nikke genkendende til. Men nu kan 
samtlige beboere i afdelingen endelig kaste et blik ind 
igennem deres renoverede lejlighed med nyt køkken, bad og 
altan og tænke tilbage på en succesfuld renoveringsproces.

“Håndværkerfri”
Renoveringen er for beboerne et overstået kapitel, og inden 
længe vil afdelingen være helt og aldeles ”håndværkerfri”. 
I juni 2010 flyttede den første beboer tilbage til sin egen 
lejlighed, som henover nogle måneder var blevet renoveret. I 
marts 2013 flyttede den sidste beboer tilbage til sin lejlighed 
efter renoveringen. 

Tilfredshed hos sidste indflytter
Daniel har boet i Brændgårdsparken i 5 år. Han har i 3 
måneder været genhuset i en anden lejlighed sammen 
med kæresten, og parret glædede sig til den 1. marts at få 
udleveret nøglerne til deres “egen” lejlighed. 
”Det bliver fedt at flytte tilbage”, udtalte Daniel, da 
Hjem til Dig besøgte ham i den renoverede lejlighed på 
overtagelsesdagen. ”Og jeg er utrolig glad for resultatet. Det 
bedste ved lejligheden er helt klart køkkenet”, sagde han 
mens han lod blikket glide hen over det sorte inventar, som 
han og kæresten selv har valgt. 

Projekt på skinner
Projektet har adskilt sig fra mange andre 
renoveringsprojekter, fordi beboerne har været inddraget, 
og de blev inviteret til at komme med deres ideer og ønsker 
til deres egen bolig. Det konkrete resultat er indlysende. 
Beboerne har fået et køkken og et bad, som de selv har 
ønsket. De har også fået en stor, lækker altan, og de har hver 
især haft mulighed for at sætte et personligt præg på deres 
lejlighed. 
I året, der er gået, har renoveringen stort set kørt på skinner. 
Dét at projektet stort set har været gentagelser af det samme 
arbejde i alle lejligheder, og dét faktum, at det primært er 
de samme håndværkere, der er blevet brugt igennem hele 
projektet, har også gjort, at læringen undervejs har været 
enorm. Derfor har der heller ikke været de store udfordringer 
i 2012.

Hvad kan vi lære
Med fokus på fremdrift i Boligselskabet Fruehøjgaard er 
det især vigtigt, at vi bruger vores erfaringer og evaluerer 
vores arbejde, så vi kan blive bedre til det vi gør. Derfor har 
boligselskabet planer om at invitere alle samarbejdspartnere 
fra renoveringen til en evalueringsproces. På den måde kan vi 
drage nytte af vores erfaringer, såvel gode som dårlige.

I foråret 2013 slutter et kapitel i Brændgårdsparkens historie. Renoveringen er langt om 
længe synlig for alle beboere, naboer og forbipasserende på Brændgårdvej 1-79. 

Brændgårdsparkens centralt beliggende udeareal Et af de flotte moderniserede køkkener
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Beboere er flyttet ind i Klosterparken

Moderne boliger 
I marts sidste år var der rejsegilde for håndværkere, råd-
givere, arkitekter, entreprenører, medarbejdere og øvrige 
samarbejdspartnere. "Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at disse 
boliger bliver attraktive at bo i, både indretningsmæssigt, men 
også energimæssigt og indeklimamæssigt", sagde Kurt Poulsen, 
direktør for KPC, som har været totalentreprenør på byggeriet. 
Der er grobund for et fornuftigt forbrug i bygningen, og 
samtidig er der indsat balancerede ventilationsanlæg. Anlægget 
sikrer en udskiftning af luftstrømmen i boligen og genanvender 
varmen fra den brugte indeluft til at opvarme den friske luft, der 
hentes ind udefra. Det gør, at temperaturen i rummet ikke daler 
drastisk, blot fordi luften skiftes ud. Anlægget tvangsskifter altså 
luften i rummet, og det giver et bedre indeklima. Afdelingen har 
også fået en flot energimærkning på A2.

Åbent Hus
I begyndelsen af september var der Åbent Hus i Klosterparken, 
hvor interesserede havde mulighed for at komme og se en bolig. 
Klosterparken har ikke blot en fantastisk beliggenhed men er 

også, med sine 3 og 4 rum, et godt bud, hvis man ønsker at bo i 
en tidssvarende og fremtidssikret bolig. 
Boligerne er lyse og venlige med gode rum og et stort køkken. 
Afdelingen har elevator, og lejlighederne er udstyret med 
vaskemaskine og tørretumbler, rummelige badeværelser, altan 
eller terrasse samt skabe i alle værelserne. 

Al begyndelse er svær, men når enden er god…
Boligerne er opført som seniorboliger, hvilket betyder, at 
seniorer over 50 har fortrinsret. Sådan har boligerne også været 
markedsført, men som processen skred frem, blev det tydeligt, 
at efterspørgslen ikke var så stor som forventet, hvilket har 
givet udlejningsvanskeligheder. 
Derfor har Boligselskabet Fruehøjgaard nu valgt at fremhæve, 
blandt andet på boligselskabets egen hjemmeside og på 
www.lejehuset.dk, at boligerne også er gode familieboliger i 
et populært kvarter med skole, indkøbsmuligheder og gode 
transportmuligheder til Herning Midtby.  Indsatsen for at 
leje boligerne ud har heldigvis båret frugt, og alle boliger i 
Klosterparken er nu udlejet.

På hjørnegrunden over for Gjellerup kirken har der i det meste af 2012 været byggerod 
og håndværkere. Nu er byggerodet og håndværkerne væk, og i stedet står et flot, hvidt 
byggeri med 12 moderne boliger. 

      Klosterparken    Fra køkken-alrummet
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Administrationen
Konverteringen til et nyt administrativt system og en ny it-
platform har krævet mange ressourcer, og alle medarbejderne 
har arbejdet ihærdigt for at få det til at køre. 
Der er især gået tid med opsætning af alle lejemål, afdelinger, 
ændring af standardbreve, forretningsgange og meget andet. 
I bogholderiet er der blandt andet blevet arbejdet med 
oprettelse af nye kontoplaner, kreditorer og opsætning af 
regnskaber. Der er også blevet arbejdet med at oprette nye 
afdelingshjemmesider. Derfor har der været en del lukkedage på 
kontoret i 2012, hvor administrationen har været på kursus eller 
arbejdet intenst med konverteringen.
Boligselskabet har i november fået en ny afdeling med 12 
boliger i Gjellerup samt overtaget administrationen af en del 
nye boliger og et nyopført plejehjem i Lind. Det har givet flere 
opgaver i forbindelse med oprettelse af afdelinger og lejemål, 
opsætning af breve og lejekontrakter samt markedsføring af nye 
boliger.
Derudover har den strategiske samarbejdsaftale med Domea 
resulteret i en ombygning af administrationens første sal, hvor 
der skulle være plads til en ny byggeafdeling. Der er nu tilknyttet 
to medarbejdere fra Domea, Louise Prahm, som startede den 1. 
februar, og Michael Levin, som startede den 15. april. Afdelingen 
skal samarbejde om nye, spændende byggeprojekter.
To medarbejdere i administrationen gik på barsel i 2012, og 
der er derfor ansat to vikarer, Inge Rønnow Sander og Lotte 
Christensen, som med stor ildhu er gået til opgaverne i en 
forandringspræget organisation.

Servicecenter og drift
Det er en konstant proces at finde den optimale struktur for 
boligselskabets medarbejdere, for verden er foranderlig, og 
ting ændrer sig. I maj 2012 flyttede boligselskabets syns- og 
servicemedarbejdere, malere og grøn afdeling i midtbyen ind på 
Fyret i Afdeling Fruehøj. Hele værkstedet er blevet moderniseret 
og der er blevet lavet en tilbygning, som nu fremstår totalt 
istandsat. 
Da boligselskabet ikke fik tilladelse til at bygge et viceværtkontor 
i Brændgårdsparken, blev ideen om en omstrukturering til. Det 
har været driftschefens ønske  i mange år at samle medarbejdere 
i driften, fordi det er nemmere at koordinere opgaverne. I 
november blev også Team Grøn Øst flyttet.
For beboerne har det ikke haft nogen praktisk betydning, da 
serviceniveauet er det samme, som det altid har været. Dog 
har beboerne nok oplevet at se flere forskellige af vores med-
arbejdere, fordi medarbejderne ikke længere er knyttet til en 
bestemt afdeling.
Fra 1. november blev fire medarbejdere en del af et serviceteam, 
som servicerer beboere og bygninger. De fire medarbejdere 
er alle vant til at servicere beboerne, og de fordeler ligesom 
driftsteamet de indkommende arbejdsopgaver uafhængigt af 
hvilken afdeling, de før var tilknyttet. Det vil sige, at alt service i 
bygninger og boliger nu bliver udført i serviceafdelingen, og al 
drift og vedligehold er samlet i en driftsafdeling, som består af 
det gamle Team Grøn Vest og Team Grøn Øst.
I forbindelse med konverteringen til det ny administrations- og 
driftssystem har det været nødvendigt også at implementere 
medarbejdere med driftsfunktioner i det nye system, da de i 
fremtiden skal varetage flere it-opgaver.
I foråret 2013 begynder boligselskabet at syne elektronisk. Det 
betyder, at synsmedarbejderne, ved indtastning på en tablet, 
vil kunne give beboeren et øjeblikkeligt overslag over, hvad 
en istandsættelse vil komme til at koste, og håndværkerne vil 
samtidig få besked om de opgaver, der skal udføres. Indtil videre 
er det kun enkelte afdelinger, der er gjort klar til digitalt syn, men 
resten af boligerne vil blive udbudt i løbet af foråret, og systemet 
forventes at køre inden årets udgang.
I 2012 har det forarbejde, der blev lavet sidste år i samarbejde 
med Herning Kommune omkring kommunale boliger, båret 
frugt i den daglige drift af boligerne. Herning Kommune har 
brugt boligselskabet i forbindelse med Plejehjemmet i Lind 
og ved Fuglsang Sø til at sikre, at fordelingen på el, vand og 
varme på servicearealer og boligarealer er korrekt. Samarbejdet 
med kommunen har været rigtig godt, og det samme har 
samarbejdet med boligselskabets egne afdelinger.

2012 har ikke kun været et udfordrende 
år på et strategisk og politisk plan, men 
også for medarbejderne har året budt på 
forandringer og tilpasninger.

Tiltag i administration, drift og service

Årets aktiviteter / Administration, drift og service
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Jens Mikkelsen
Syn / Service

Kim Andresen
Syn / Service

Poul Erik Ahler
Service

Kaj Hansen
Tømrer

Chresten Lindenstrøm 
Maler

Poul B. Sørensen
Tømrer

Niels Chr. Madsen
Tømrer

Esben Madsen
Syn / Service

Kent Madsen
Maler / Syn
 

Bjarne Krog-Jensen
Direktør

Kjeld Kristensen
Driftschef
 

Lotte Christensen
Udlejning/Vikar
 

Morten Andersen
Projektleder

Lene Merrild
Sekretær

Hanne Skov
Souschef

Betina Kjær Voss
Udlejning                                  

Lene Lund Hansen
Udlejning/barsel

Carina Pedersen
Kommunikation

Betina Bundgaard
Bogholderi 

Jonna Madsen
Udlejning
 

Inge R. Sander
Bogholderi/Vikar

Helle Aagaard
Fraflytning

Sara Terp Uhre
Udvikling

Katrine Callesen
Projektleder

Anne Hedegård
Projektansat

Mette Steensig 
Projektansat

Connie Sørensen
Team Grøn

Anita Vibe
Team Grøn

Anthony Coulson
Team Grøn

Martin Timm
Team Grøn
Teamleder

Kim Pedersen
Team Grøn

Jesper Mikkelsen 
Team Grøn

Jeppe Sandager
Team Grøn

Bo Johansen
Team Grøn  
Sæsonansat

Administrationen

Tryghed under Tag Tømrere

MalereDrift / Team GrønService

Årets aktiviteter / Medarbejdere

Medarbejdere i Boligselskabet Fruehøjgaard
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Årets aktiviteter / Beboertilfredshed

Stor undersøgelse viser tilfredshed

Tilfredshedsundersøgelser er særdeles brugbare til at give 
informationer, der kan identificere en virksomheds styrker og 
svagheder. En beboertilfredshedsundersøgelse kan give helt 
konkrete oplysninger om beboernes trivsel og tilfredshed og 
dermed hjælpe os til at arbejde systematisk med værdiskabelse 
og blive endnu bedre til det, vi gør.
Vi har længe ønsket at lave en undersøgelse, der kunne tegne 
et billede af beboernes tilfredshed og samtidig belyse en 
lang række andre forhold. Vi har for eksempel spurgt ind til 
beboernes holdning til dét at bo alment. 95 % af de adspurgte 
beboere har en positiv holdning til dét at bo alment og mener, 
at almene boliger rummer alle.

Oplevelsen af bosted
Når beboerne i Boligselskabet Fruehøjgaard beskriver deres 
drømmebolig, så vægter de tryghed højt. Derudover er forhold 
som et godt ry for området, godt naboskab, lav husleje og 
moderniserede boliger vigtige.
De fleste beboere er tilfredse med boligen både indvendigt og 
udvendigt. Tilfredsheden viser sig også ved, at hele 93 % af de 
adspurgte føler sig hjemme der, hvor de bor. 
Glædeligt er det også, at 80 % af de adspurgte vurderer, at 
deres nuværende bolig lever op til deres forestillinger om en 
drømmebolig. Dog mener en lidt større andel af de 18-34-årige 
ikke, at deres bolig svarer til dét, de drømmer om. Det kan 
naturligvis forklares ved, at de yngre beboere, som bor i en 
studiebolig, kun bor der i en begrænset periode, mens de er 
under uddannelse. 
I Afdeling Fruehøj er der i sammenligning med de øvrige 
afdelinger en lidt højere andel af beboere som er mindre 
tilfredse med bygningen, de bor i. Det kan hænge sammen 
med, at afdelingen står over for en større renovering.

Klima og miljø er vigtig
Boligselskabet Fruehøjgaard har i mange år haft en ”grøn 
profil”, hvor klima, energi og miljø er i fokus. Derfor er det også 
interessant, at hele 67 % af de adspurgte faktisk lægger vægt 
på, hvorvidt boligen er klima- og miljøvenlig. Det er svært at 
vide, hvorvidt det er boligselskabets grønne profil, der har haft 
indflydelse på denne holdning, men optimistisk set er det en 
mulighed.

Tilfredshed med boligselskabet
Deltagerne i undersøgelsen udtrykker stor tilfredshed 
med serviceniveauet i såvel administrationen som i 
serviceafdelingen. Hele 84 % er enten tilfredse eller meget 
tilfredse. Det er en stor motivationsfaktor for medarbejderne 
i boligselskabet. Det er imidlertid ikke nogen hvilepude, for 
selvom der er en høj tilfredshed blandt beboerne, så skal 
boligselskabet og dets medarbejdere fortsat udvikle sig. Der 
er altid plads til forbedringer. Undersøgelsen indikerer også, at 
medbestemmelse og inddragelse betyder meget for beboerne, 
og her er der bestemt noget at arbejde videre med. 

Beboerdemokrati
Mere end 70 % af beboerne kender ikke nogen medlemmer af 
organisationsbestyrelsen, og godt halvdelen af de adspurgte 
kender ikke ét medlem fra deres afdelingsbestyrelse eller ved, 
hvad de laver. Det er typisk de unge beboere, der ikke kender til 
bestyrelserne og deres arbejde, og tendensen er, at jo længere 
tid, man har boet i boligselskabet og jo ældre man er, desto 
mere kender man til bestyrelserne og deres arbejde og desto 
mere tilfreds er man med beboerdemokratiet. 
Positivt er det dog, at omkring 38 % ønsker, at bestyrelsen og 
arbejdet i bestyrelsen var mere synligt. 
I boligselskabet har vi fokus på beboerdemokratiet, og det er 
også et af de fire indsatsområder i beboerprojektet Tryghed 
under Tag. Derfor er det af afgørende betydning, at 67 % af 

I juni 2012 udførte Boligselskabet Fruehøjgaard en beboertilfredshedsundersøgelse med 
hjælp fra Gallup. 250 beboere i boligselskabet deltog i undersøgelsen, som viste generel 
tilfredshed med boligselskabet.  

Jenna, Brændgårdsparken
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Årets aktiviteter / Beboertilfredshed

UDVALGTE SPØRGSMÅL FRA BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN JUNI 2012

Tilfredshedsgrad Meget 
tilfreds Tilfreds Hverken 

eller Utilfreds Meget 
utilfreds Ved ikke

     Din oplevelse af dit bosted

Hvor tilfreds er du med forholdene og mulighederne for børn i dit boligområde? 17  % 30  % 26 % 7 % 9 % 11 %

Hvor tilfreds er du med din private bolig? 34 % 50 % 14 % 1 % 1 % 0 %

Hvor tilfreds er du med bygningen, du bor i ? (opgang og bygningens udtryk) 32 % 36 % 19 % 10 % 2 % 1 %

Hvor tilfreds er du med fællesfaciliteterne på udendørsarealerne? 24 % 36 % 25 % 9 % 4 % 2 %

Hvor tilfreds er du med det sociale sammenhold / naboskabet i din afdeling? 23 % 32 % 34 % 6 % 3 % 2 %

Hvor tilfreds er du med trygheden i dit område? 43 % 43 % 11 % 3 % 0 % 0 %

     Din oplevelse af serviceniveauet i boligselskabet

Hvor tilfreds er du med det generelle serviceniveau i boligselskabet? 47 % 36 % 14 % 1 % 1 % 1 %

Hvor tilfreds er du med den betjening, der gives fra administrationen? 38 % 44 % 12 % 3 % 0 % 3 %

Hvor tilfreds er du med renholdelse og vedligehold af din afdeling, inde og ude? 48 % 40 % 7 % 4 % 1 % 0 %

     Din oplevelse af andre forhold

Hvor tilfreds er du med beboerbladet “Hjem til dig”? 15 % 28 % 38 % 5 % 1 % 13 %

Hvor tilfreds er du alt i alt med beboerdemokratiet i din afdeling? 20 % 44 % 22 % 3 % 1 % 10 %

Skemaet viser resultaterne fra Rapporten af TNS Gallup juli 2012. Tallene er angivet i procenter.

Se hele rapporten på www.fruehojgaard.dk

deltagerne i undersøgelsen giver udtryk for, at de oplever, 
at der slet ikke er eller kun er begrænset mulighed for at 
få indflydelse på de beslutninger, der træffes angående 
deres boligområde. De der oplever, at der er ubegrænsede 
muligheder, har typisk boet i boligselskabet i 10 år eller 
mere. Det tyder på, at der ikke gives nok information om de 
muligheder, man har for at få indflydelse, når man bor alment, 
og det er ét af de temaer, som boligselskabet vil fortsætte med 
at videreudvikle. 

Beboeraktiviteter og projekter
Omvendt er trenden dog, når man spørger til involvering i 
beboeraktiviteter. De unge vil gerne involvere sig. Kun 5 % 
af beboerne i Birk Campus har ikke lyst til at involvere sig, 
hvorimod en noget større andel, som primært er repræsenteret 
af beboere på 55 år eller ældre svarer, at de slet ikke har lyst 
til at involvere sig. Det er dog ikke bestyrelsesarbejdet, der 
trækker for de unge beboere, men derimod deltagelse i sociale 
aktiviteter, frivilligt arbejde eller organisering af enkeltstående 
arrangementer. Måske kan engagement organiseres på en helt 
anden måde, så flere kan være med uden nødvendigvis at være 
en del af afdelingsbestyrelsen. Nogle afdelinger har udvalg, 
der tager sig af forskellige arrangementer, for eksempel i Birk 

Campus, Brændgårdsparken, Dalgasparken og Børglumparken. 
65 % af de adspurgte beboere vurderer, at Tryghed under Tag 
er et godt projekt, men kun 20 % har deltaget i aktiviteterne. 
Det skal dog nævnes, at tallene er fra juni 2012, og der er sket 
meget siden da. På adspurgte tidspunkt var der 40 %, der 
havde lyst til at deltage, selvom de endnu ikke havde gjort det, 
så potentialet for flere deltagere er i hvert fald til stede.

Hvad har vi lært?
Beboernes besvarelser er et fremragende værktøj for 
boligselskabet til at se på, hvor vi gør det godt, og hvor vi gør 
det mindre godt. Der bliver derfor arbejdet med de ting, som 
beboerne har givet udtryk for, at de er mindre tilfredse med.
Boligselskabet vil på baggrund af undersøgelsen blandt 
andet være opmærksomme på løbende renovering og 
modernisering, beboerdemokrati, medbestemmelse, 
inddragelse og information. Vi vil naturligvis opretholde det 
høje serviceniveau og lægge os i selen for at gøre mere end 
dét, der bare er påkrævet. Vi ønsker at være i dialog med 
vores beboere, og vil gerne ses som værende nærværende, 
servicemindede og innovative, så vores beboere fortsat kan 
være tilfredse med at bo i Boligselskabet Fruehøjgaard.

*Alle tal er angivet i procenter
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Årets aktiviteter / Afdelingerne

Ude i afdelingerne

Afdeling Fruehøj
Der har som altid været masser af aktiviteter i Afdeling 
Fruehøj i løbet af året. Afdelingen har blandt andet haft 
bankoaftener, hvor der er stor tilslutning. Sommerudflugten 
gik til Givskud løvepark og der blev holdt en sommerfest, 
hvor mere end 60 deltagere hyggede sig. Desuden var 
busturen i november en stor succes, og for børnene var 
der både juletræsfest og fastelavnsfest. I juni stillede 
beboere fra Fruehøj op til interview i forbindelse med en 
stor undersøgelse om tilknytning til det sted, man bor. 
På afdelingsmødet blev det besluttet at bruge det gamle 
festlokale til billardrum, og der arbejdes pt. på at få indkøbt 
inventar.
Formand: Agnete Petersen

Afdeling Brændgårdsparken
I juni blev der afholdt Sankt Hans fest, hvor en gruppe 
beboere opførte en revy. Sankt Hans festen var så stor en 
succes, at der ikke var plads til alle. Desuden har afdelingen 
været på sommerudflugt til Fårup Sommerland, på 
tysklandstur, de har haft banko og fællesspisning og meget 
andet. Fællesskabet er blevet styrket væsentligt i årets løb 
og beboerne i afdelingen har til hensigt at fortsætte den 
gode udvikling med masser af spændende aktiviteter i det 
nye multihus, som blev færdig i december 2012. 
Formand: Ole Kristensen

Afdeling Vævergården
I Vævergården blev det på afdelingsmødet besluttet at give 
tilladelse til at holde indekat. Afdelingen har fortsat ingen 
afdelingsbestyrelse.

Afdeling Børglumparken
I Afdeling Børglumparken har der været en del sociale 
arrangementer. Afdelingen har søndagshygge og it-cafe 
hver uge. Desuden har de haft forskellige arrangementer 
som tysklandstur, julehygge og fællesspisning. 
Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en strategiplan for 
de næste 3 år, som blandt andet skal styrke fællesskabet i 
afdelingen.
Formand: Torben Ringsø Jensen

Afdeling Søndergade
To husstande mødte op til afdelingsmødet i efteråret, men 
der kom ikke nogen kandidater til en afdelingsbestyrelse, 
og det er derfor fortsat organisationsbestyrelsen, der vare-
tager bestyrelsens opgaver.

Afdeling Storgården
I Afdeling Storgården blev der i juni holdt have- og 
terrassedag, og i august var der sommerfest i afdelingen. 
Vejret var strålende, og stemningen var høj, så det var en 
dejlig dag for beboerne. På afdelingsmødet blev der drøftet 
husdyrhold, som dog ikke blev vedtaget og et forslag til et 
nyt vedligeholdelsesfrit hegn blev vedtaget.
Formand: Inge Birthe Nielsen

Afdeling Birk Campus
I afdeling Birk Campus har der som sædvanligt været gang 
i det sociale liv. Eventudvalget og Studenterhuset har 
kontinuerligt sørget for, at de unge beboere ikke keder sig. 
Der blev blandt andet som noget helt nyt afholdt en festival 
i september. Der er desuden holdt et utal af fester, hygge-
aftener, filmaftener, Birk liga og meget andet. 
Formand: Mads Madsen

Afdeling Aaparken
I afdeling Aaparken var beboerne på sommerudflugt til 
Mariager Fjord med 24 deltagere, som havde en meget 
hyggelig dag ved fjorden. I december blev der sørget for lidt 
ekstra julestemning i afdelingen ved et julearrangement, 
hvor der var stor tilslutning. På afdelingsmødet blev det 
besluttet, at bestyrelsen fremover kun skal bestå af tre 
medlemmer.
Ingen formand

Afdeling Dalgasparken
I Afdeling Dalgasparken har beboerne igen i år haft de faste 
årlige arrangementer som foredragsaftener, vinsmagning 
og et gløggarrangement, som afholdtes i gildesalen. Udover 
de store arrangementer har afdelingen et bowlinghold samt 
hyggeklub for damer og kortklub for mænd.
Formand: Ole Kildevang Kristensen

Afdeling Hammerthor
I afdeling Hammerthor har afdelingen ikke berettet om 
sociale aktiviteter ud over afdelingsmødet, som blev afholdt 
i september. 
Formand: Hans Kirkegaard

Afdeling Klosterparken
I november flyttede de første beboere ind i boligselskabets 
nye afdeling Klosterparken. Afdelingen afholdte det første 
stiftende afdelingsmøde den 18. april.
Formand: Bodil Sønderkjær
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RESULTATOPGØRELSE
Regnskab Budget Budget

2012 2012 2013
    ORDINÆRE UDGIFTER

 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 219.589 161.642 172.000
 Personaleudgifter 6.186.786 5.552.586 6.052.000
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.481.332 1.919.500 2.053.000

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 8.887.707 7.633.728 8.277.000
 Overskud 0 227.184 152.000

8.887.707 7.860.912 8.429.000
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 4.642.680 4.642.680 4.908.000
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.242.190 1.182.185 1.239.000
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 475.129 483.497 561.000
 Byggesagshonorar 1.375.000 1.325.000 1.569.000

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 7.734.999 7.633.362 8.277.000
 Renteindtægter netto 321.683 227.550 152.000
 Underskud 831.025 0 0

8.887.707 7.860.912 8.429.000

15 %

Hvert år udføres der forvaltningsrevision i Boligselskabet Fruehøj-
gaard, og i den forbindelse har vi i de seneste år haft fokus på 
følgende områder: kapitalforvaltning, administrationsbidrag, 

udlejning, fraflytninger og planlagt vedligeholdelse. Således kan 
vi følge udviklingen over en årrække. Revisionen har ikke haft 
nogen bemærkninger til disse fokusområder.

Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, 
kontingenter m.v. 

Personaleudgifter

Kontorudgifter og andre administrations-
udgifter

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

Byggesagshonorar

Renteindtægter netto

Årsregnskab 

4 %

58 %

6 %
 17 %

U D G I F T E R

2 %
 28 %

Forvaltningsrevision

2012 i tal

2012 i tal / Økonomi

I N D T Æ G T E R

70 %
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2012 i tal / Økonomi

    BALANCE
Indeværende år Sidste år

2012 2011
    AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER

 Administrationsbygning 4.373.597 3.750.000

 Andre anlægsaktiver 2.945.520 2.656.339

 Indskud i Byggefonden 18.805.264 17.182.687

 ANLÆGSAKTIVER I ALT 26.124.381 23.589.026

 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 22.319.064 12.522.783

 Andre tilgodehavender 18.321.480 14.970.258

 Værdipapirer og likvide beholdninger 51.578.270 60.091.103

 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 92.218.814 87.584.144

 AKTIVER I ALT 118.343.195 111.173.170

Indeværende år Sidste år
2012 2011

PASSIVER

 EGENKAPITAL

 Dispositionsfond 22.913.623 21.584.634

 Opskrivningshenlæggelser 756.822 1.657.946

 Arbejdskapital 7.442.027 8.679.330

 EGENKAPITAL I ALT 31.112.472 31.921.910

 KORTFRISTET GÆLD

 Afdelinger i drift 50.170.283 48.099.421

 Bankgæld 33.972.046 29.295.578

 Anden kortfristet gæld 3.088.393 1.856.261

 KORTFRISTET GÆLD I ALT 87.230.722 79.251.260

 PASSIVER I ALT 118.343.195 111.173.170
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Aktiviteter på vej

Aktiviteter på vej

Nærdemokrati på Fruehøj

På et dialogmøde med Herning Kommune blev en vild ide 
forelagt; En ide om, at man i Afdeling Fruehøj kan oprette 
gårdbestyrelser, så hver gård har sin egen bestyrelse. Ideen 
blev straks grebet af Herning Kommune, som har stor fokus på 
beboerdemokrati.
Den forestående renovering gør ideen endnu mere interessant, 
idet et nærdemokrati kan være med til at sikre, at alle beboere 
bliver hørt i processen. 
Det er nemlig planen, at beboerne i Afdeling Fruehøj på samme 
måde som beboerne i Afdeling Brændgårdsparken skal have 
mulighed for at få indflydelse på renoveringen. Der vil være tre 
workshops, hvor alle kan komme med deres ideer og ønsker til 
den forestående renovering.
På nuværende tidspunkt er vi tæt på målet. Ansøgningen 
om renovering af afdelingen er færdigbehandlet ved 
Landsbyggefonden, og nu mangler kun de endelige papirer. 
Herefter vil beboerne blive inviteret til et beboermøde, hvor der 
skal gives et endeligt ja, inden vi kan gå videre med renoveringen.
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Nørregades plejehjem ombygges til 98 
ungdomsboliger

Den 5. december 2012 blev der taget første spade-
stik til det nye Fuglsang Sø Center. Centeret skal 
huse de beboere, som lige nu bor på Nørregades 
Plejehjem, og når Nørregade bliver ledig, så kan 
Boligselskabet Fruehøjgaard gå i gang med det 
næste store byggeprojekt. 
Projekteringen er færdig, og Boligselskabet 
Fruehøjgaard forventer at kunne gå i gang med 
ombygningen, så snart det nye plejecenter ved 
Fuglsang Sø står færdigt i 2014.
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