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Visioner
Boligselskabet Fruehøjgaard er et 
selskab med et højt aktivitetsniveau. Vi 
ser os selv som en aktiv og respekteret 
samarbejdspartner - ikke mindst for andre 
boligselskaber. Vi står for fornyelse. Vi 
bygger nyt, vi renoverer gammelt, og vi er 
på forkant med udvikling, når det kommer 
til energi og bæredygtighed i vores 
byggerier og renoveringer samt på det 
boligsociale område.

Vi arbejder kontinuerligt for at fremtids-
sikre organisationen som et lokalt 
boligselskab i en verden, der er fuld af 
forandringer. Vi ser gerne, at vi i fremtiden 
kan få mulighed for at bygge andet end 
ungdoms- og familieboliger. Vi er klar 
til at bygge skoler, plejehjem og andet 
offentligt byggeri, hvis chancen byder sig.

Samarbejde med Domea
Udmøntningen af det strategiske 
samarbejde, der er blevet etableret 
med Domea, er næsten tilendebragt og 
omformet til konkret handling. Der vil nu 
blive sat en proces i gang med at finde en 
ny direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard. 
Vedkommende skal også fungere som 
daglig leder af den fælles byggeafdeling 
med Domea. Processen forventes afsluttet 
inden udgangen af 2014.
Ser man tilbage på forløbet har det været 
et unikt samarbejde mellem to ligeværdige 
boligorganisationer, der har besluttet 

at drage nytte af de kompetencer, den 
enkelte boligorganisation har, for at skabe 
en ny og stærk platform i boligbevægelsen 
i Danmark.

Nu da vi er et langt stykke inde i forløbet, 
kan vi konstatere, at alle aftaler er blevet 
overholdt. Af samarbejdsaftalen med 
Domea fremgår det klokkeklart, at 
Boligselskabet Fruehøjgaard er et selv-
stændigt boligselskab. Det har det været 
indtil nu, og det forventes det fortsat at 
være. 
Vel er det to forskellige kulturer der 
samarbejder. Derfor skal det, vi har 
etableret, fortsat vedligeholdes og 
udvikles. Det vil begge organisationer 
have glæde af.

Renovering
Renoveringer af vores afdelinger er 
nødvendige, for at selskabet kan blive ved 
med at sikre gode og tidssvarende boliger, 
som også tilgodeser morgendagens 
beboere. Samtidig skal vi sikre os, at der er 
fornuftige huslejer, som vores lejere kan 
og vil betale – også i fremtiden.
En renovering er en kompliceret opgave, 
hvor mange aktører skal samarbejde, for at 
arbejdet kan gennemføres på en god og 
forsvarlig måde og til mindst mulig gene 
for vores beboere. 
Det koncept, vi bruger, til renovering 
af vores afdelinger er banebrydende, 
både i tænkning og i udførelse. Vi har 
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dialogbaseret samarbejde med 
beboere, rådgivere og entreprenører. 
Vi inddrager beboerne i processen, 
inden projekteringen går i gang. Vi er 
synlige på byggepladsen og etablerer 
fælles skurvognsfaciliteter. Vi hviler 
ikke på laurbærrene, men vi vil fortsat 
videreudvikle på alle områder.

Renovering af en afdeling har 
naturligvis en lokal politisk 
bevågenhed. Det er forståeligt, at 
et byråd ønsker optimalt udbytte af 
boligselskabernes helhedsplaner. 
Det er vi helt enige i, da det er store 
summer, der her er tale om.

Vi håndterer vores renoveringer 
professionelt. Det foregår i et 
samarbejde mellem kommunen, 
virksomhederne, beboerne og vores 
medarbejdere. Resultaterne af vores 
måde at formidle samarbejde på, 
er ikke udeblevet. Vi har orden i 
vores helhedsplaner, økonomisk, 
organisatorisk og demokratisk. Vi 
forsøger konstant at udvikle og 
optimere samarbejdet mellem 
alle aktører i forbindelse med, at vi 
renoverer vores afdelinger.

Derudover oplever vi en generel stor 
deltagelse fra beboerne i de afdelinger, 
som bliver renoveret. Beboerne i 
Afdeling Fruehøj, som står over for 
en stor renovering, deltog i efteråret i 
informationsmøder om renoveringen. 
I den forbindelse nedsatte beboerne 
syv gårdlaug, og dét vidner i høj grad 
om et stort engagement fra beboernes 
side.

Nybyggeri
Dét, at være medvirkende til at opfylde 
byrådets ønsker om ungdomsboliger i 
midtbyen, er en spændende opgave. Vi 
takker for den tillid Byrådet har vist os. 
Med opførelsen af i alt 170 ungdoms-

boliger, vil vi leve op til vores ansvar 
og levere moderne og fremtidssikrede 
ungdomsboliger, som passer ind 
i bybilledet og kan være med til 
at danne grundlag for mere liv i 
midtbyen. 

Beboerprojekt 
Vi sætter vores beboeres trivsel i 
højsædet. Siden januar 2010 har 
vi haft et boligsocialt projekt. Det 
helt grundlæggende i projektet 
er at styrke fællesskabet og 
beboerdemokratiet i vores afdelinger. 
Der er igangsat en række initiativer, 
som giver en mangfoldighed af 
muligheder for engagement blandt 
beboerne. Klimaambassadørordning, 
morgencafe, it-cafe og motionshold 
er blot nogle af de temaer, der 
arbejdes med. Projektet er vokset 
og har mødt stor anerkendelse fra 
såvel beboere som medarbejdere 
og samarbejdspartnere. Målet er, 
at når projektet er tilendebragt, har 
aktiviteterne rodfæstet sig, så de kan 
videreføres af afdelingernes bestyrelse 
og beboere.

Repræsentantskabsmøde
Sidste år traf organisationsbestyrelsen 
en beslutning om at afprøve en 
ny form for afvikling af vores 
repræsentantskabsmøde. I år bliver 
mødet holdt på en lørdag. Efter mødet 
er repræsentantskabet inviteret på en 
tur til Nordjylland, hvor vi skal se og 
høre, hvordan andre boligselskaber 
arbejder. Det er der læring i.
Organisationsbestyrelsen er meget 
spændt på at høre bemærkninger, 
negative eller positive, om det nye 
tiltag. 
Vi glæder os til en fortsat dialog 
med afdelingsbestyrelser og 
repræsentantskab omkring, hvordan 
fremtidens repræsentantskabsmøde 
skal udformes.

Fremtiden
I hvilken retning skal et boligselskab 
bevæge sig, og hvad er ønskerne for 
det fremtidige Fruehøjgaard? Det 
blev der sat fokus på ved en temadag 
i marts 2014, hvor medarbejdere 
og organisationsbestyrelse deltog. 
Resultatet af temadagen blev 9 visioner 
for Boligselskabet Fruehøjgaard 2023, 
som vi kan arbejde videre med. 

Fremtiden for Boligselskabet 
Fruehøjgaard skal blandt andet 
byde på en stadig højere grad 
af digitalisering. Det gælder 
både i forhold til digitalisering af 
arbejdsgange og serviceydelser. Vi er 
allerede godt på vej med I-syn, som 
vores medarbejdere efterhånden er 
rutinerede i. 
Vi er også i gang med at udvikle nye 
afdelingshjemmesider, hvor såvel 
beboere som bestyrelser kan logge ind 
og følge med i flere ting online.

Desuden skal vi blive ved med at 
udvide begrebet ”god service”. Vi vil 
arbejde for at yde en god differentieret 
service i administration og drift 
for vores beboere. Der skal være 
fleksibilitet og samarbejde på højt 
niveau.

En velfungerende boligorganisation 
forudsætter et godt samarbejde 
mellem bestyrelse, ledelse og 
medarbejdere. 
En anden vigtig faktor er vidensdeling 
mellem afdelingerne og politisk mod 
til at tænke nyt sammen med en 
ledelse, der har evne og vilje til at se 
muligheder frem for begrænsninger. 
Det er nogle af de forudsætninger, 
der skal til, hvis man har et ønske 
om at være Danmarks bedste 
boligorganisation, og dét er en 
grundtanke, som vi vil arbejde videre 
med i de kommende år.
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98 ungdomsboliger på Nørregade
Herning Kommune har i de senere år været igennem en eksplosiv udvikling 
på flere områder. Der har blandt andet været fokus på at gøre byen mere 
attraktiv for unge mennesker, herunder studerende.
Nu bidrager Boligselskabet Fruehøjgaard til Byrådets ønske om en mere 
levende midtby. Den 15. januar 2014 tog Ulrik Hyldgaard, formand for 
Byplansudvalget, det 1. spadestik til de nye ungdomsboliger på Nørregade.
Det er entreprenørfirmaet KPC og Årstiderne Arkitekter, der sammen med 
Hundsbæk og Henriksen, i januar gik i gang med at ombygge det tidligere 
plejehjem til moderne og attraktive ungdomsboliger. 
De nye ungdomsboliger byder på flere forskellige lejlighedstyper. En del af 
lejlighederne er dobbelt høje med en indskudt etage på et øvre plan, mens 
andre er i ét plan. Noget af den eksisterende bygning bevares.
Byggeriet på Nørregade omfatter også et fælles studentermiljø, og ideen 
er, at stedet kan benyttes af andre studerende og potentielt også af andre 

beboere i området. Derfor er multirummet placeret i kælderplan ud mod Nørregade med solgård og et stort trappeparti op mod Nørregade, 
der skal skabe liv og være blikfang for forbipasserende. 
Som i de fleste af Boligselskabet Fruehøjgaards byggeprojekter, er der også tænkt bæredygtighed ind. Ved at genbruge den sunde del 
af bygningen, spares store mængder af energi til produktion, transport og opsætning af byggekomponenter som tegl, samtidig med at 
affaldsproduktionen mindskes. Det forventes, at boligerne er klar til indflytning til studiestart 2015.

Byggeri og renovering

72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads
Næste stop er Kousgaards Plads, hvor Boligselskabet Fruehøjgaard skal bygge 72 ungdomsboliger. Idet de nye 
ungdomsboliger får en meget central plads, er der stillet store krav til arkitektur og udformning af projektet. 
Den 26. november var der officiel præmieoverrækkelse, og det blev KPC, der blev udpeget som vinder af 
totalentreprisekonkurrencen i samarbejde med Årstiderne Arkitekter og Bascon. De har skabt et spændende 
projekt, hvor der er tænkt på såvel brugere som på omgivelser.  Dommerkomiteen lagde stor vægt på at få 
lejligheder, der er attraktive for unge mennesker.
Lejlighederne vil alle være gennemlyste, og altanerne vender mod syd. Det skaber optimale muligheder for 
sol, lys og udsigt. Desuden er boligerne fleksible og kan tilpasses den enkelte beboers behov.
Det nye byggeri skal skabe en sammenhængende bygningsstruktur i karreen langs Kousgaards Plads. 
Bygningen er designet, så der tilføres variation og aktivitet i bybilledet. Det er med til at skabe et levende og 
mangfoldigt bymiljø. Byggeperioden forventes at vare ca. 12. måneder.

Renovering af Afdeling Fruehøj
Selvom det er nogle år siden, at den første foreløbige helhedsplan for en renovering 
af Afdeling Fruehøj blev sendt ind til Landsbyggefonden, kom der først et tilsagn 
i december 2013. Der blev holdt beboermøder i efteråret, og den 4. marts 2014 
blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i kongrescenteret, hvor beboerne 
skulle stemme om renoveringen. Udfaldet af afstemningen var positiv, og nu har 
Boligselskabet Fruehøjgaard sendt den endelige helhedsplan til godkendelse i Byrådet. 
Herefter skal den godkendes i Landsbyggefonden, inden der skal findes arkitekter og 
entreprenører. Renoveringen omfatter blandt andet sammenlægninger af lejligheder, 
tilgængelighedsboliger samt nye køkkener og badeværelser i alle boliger. Beboerne 
skal genhuses enten midlertidigt (ca. 16 uger) eller permanent. Det forventes, at 
renoveringen vil vare omkring 4 år.
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Afdeling Fruehøj (350 boliger)
Afdelingen har igen i år haft mange sociale 
arrangementer for beboere. Knap 70 
beboere var samlet til en hyggelig grillaften 
i sommer, og i september var der Torvedag, 
som også var en stor succes. Desuden har 
Fruehøj faste arrangementer som banko, 
juletræsfest og fastelavnsfest. 
Afdeling Fruehøj står over for en 
renovering, så der blev afholdt en del 
beboermøder i efteråret 2013, samt et 
ekstraordinært afdelingsmøde i  marts 
2014 med afstemning om renoveringen. 
Afstemningen faldt positivt ud, og det 
forventes at renoveringen kan gå i gang i 
2015.

Afdeling Brændgårdsparken (306 
boliger)
I år har afdelingen rigtigt kunne nyde 
frugten af de seneste års lidt anstrengte 
omstændigheder under renoveringen, som 
blev afsluttet i marts. Udearealerne er blevet 
forbedret væsentligt med nye legepladser 
samt bord- og bænkesæt.
Med et nyt multihus har der været rig 
lejlighed til at styrke fællesskabet i 
afdelingen. Der har været afholdt utallige 
arrangementer i løbet af året, blandt andet 
fællesspisninger, banko, spilleaftener, 
sommerfest og meget andet.  Afdelingen fik 
ny formand, Torben Skov Hansen, i maj.

Afdeling Vævergården (36 boliger)
På beboermødet i september blev der ytret 
ønske om fælles sociale aktiviteter, men der 
blev ikke valgt en afdelingsbestyrelse. 
Der er blevet sat nye udendørs lamper 
op i terræn og i opgangene. Desuden er 
låsesystemet blevet udskiftet til et nyt og 
mere sikkert system.

Afdeling Børglumparken (103 boliger)
Efter renoveringen har der været travlt med 
at renovere fællesarealerne, der omgiver 
afdelingen. Der er blevet asfalteret på 
parkeringsarealerne, cykel- og affaldsskure er 
blevet malet, der er kommet nye frugttræer 
samt ny hæk, og beboerne har netop her 
i foråret anlagt fælles urtebede. Den store 
gildesal har fået nyt køkken, og der er 
blevet etableret et gæsteværelse i de gamle 
viceværtgemakker.
Afdeling Børglumparken er en vel-
fungerende social afdeling med mange 
aktiviteter for beboere – ikke mindst på 
grund af en aktiv bestyrelse og gode 
frivillige kræfter. Der har været afholdt 
flere arrangementer med fællesspisning, 
søndagshygge og IT-café.

Afdeling Søndergade (16 boliger)
På beboermødet i september blev 
der for første gang i flere år valgt en 
afdelingsbestyrelse. Der er desuden blevet 
lavet en helhedsplan, som boligselskabet 
afventer svar på fra Landsbyggefonden.

Afdeling Storgården (40 boliger)
Afdelingen har haft flere sociale 
arrangementer i årets løb, blandt andet 
havedag i maj, som vanen tro var en kølig, 
men hyggelig affære. Til gengæld skinnede 
solen over sommerfesten, og beboerne 
havde også en hyggelig julefrokost.
Afdeling Storgården har i år fået anlagt en 
petanquebane, og her i foråret har de haft 
en urafstemning omkring udbyder af TV og 
internet. En kollektiv aftale med Energimidt 
blev vedtaget.

Afdeling Birk Campus (323 boliger)
Ungdomsboligerne på Korsørvej samt 

de ældste boliger i Afdeling Birk Campus 
har i det forløbne år fået nye køkkener og 
badeværelser.
Afdelingen fortsætter det travle liv i 
Studenterhuset med masser af alsidige 
aktiviteter og arrangementer for enhver 
smag. 

Afdeling Aaparken (84 boliger)
Afdeling Aaparken fik i 2013 etableret et 
fælles værksted i det gamle malerværksted 
med støtte fra boligselskabets Fonden 
for Sociale Beboeraktiviteter. Afdelingens 
formand, Martin Erni, fraflyttede 
afdelingen i februar og trådte dermed 
ud af såvel afdelingsbestyrelse som 
organisationsbestyrelsen.

Afdeling Dalgasparken (72 boliger)
Afdelingen har fået en ny og hurtigere 
internetforbindelse, og elevatorerne har 
gennemgået en mindre renovering.
Biblioteksudvalget i afdelingen har også i 
2013 afholdt forskellige arrangementer for 
beboerne i afdelingen.

Afdeling Hammerthor (29 boliger)
Der er blevet anlagt små ”terrasser” i 
frugthaven med bænke, hvor beboerne kan 
sidde og nyde de grønne omgivelser. 
Afdelingen har igen i år været samlet til 
julehygge med gløgg og æbleskiver. 

Afdeling Klosterparken (12 boliger)
Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 
Klosterparken har arbejdet på at 
imødekomme afdelingens ønsker om 
forbedring af forskellige ting primært på 
afdelingens fællesarealer. De har blandt 
andet fået cykelskure og fællesplads med 
bord- og bænkesæt.

Rundt i afdelingerne
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RESULTATOPGØRELSE
Regnskab Budget Budget

2013 2013 2014
    ORDINÆRE UDGIFTER

 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 346.273 172.000 236.000
 Personaleudgifter 6.440.345 6.052.000 5.789.000
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.371.423 2.053.000 2.653.000

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 9.158.040 8.277.000 8.678.000
 Overskud 254.180 152.000 152.000

9.412.221 8.429.000 8.830.000
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 4.836.620 4.908.000 5.326.000
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.220.132 1.239.000 1.365.000
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 414.767 561.000 437.000
 Byggesagshonorar 2.845.000 1.569.000 1.550.000

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 9.316.519 8.277.000 8.678.000
 Renteindtægter netto 95.702 152.000 152.000
 Underskud 0 0 0

9.412.221 8.429.000 8.830.000

13 %

Hvert år udføres der forvaltningsrevision i Boligselskabet Fruehøj-
gaard, og i den forbindelse har vi i flere 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.

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 

1 %

52 %

4 % 30 %

U D G I F T E R

4% 26%

Forvaltningsrevision

I N D TÆ G T E R

70 %

2013 i tal
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    BALANCE
Indeværende år Sidste år

2013 2012
      AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 4.367.400 4.373.597
 Andre anlægsaktiver 5.112.159 2.945.520
 Indskud i Byggefonden 20.431.925 18.805.264
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 29.911.484 26.124.381
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 27.048.463 22.319.064
 Andre tilgodehavender 2.157.759 18.321.480
 Værdipapirer og likvide beholdninger 31.901.743 51.578.270
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 61.107.965 92.218.814
 AKTIVER I ALT 91.019.449 118.343.195

Indeværende år Sidste
2013 år

PASSIVER

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 24.150.161 22.913.623
 Opskrivningshenlæggelser 146.965 756.822
 Arbejdskapital 7.337.585 7.442.027
 EGENKAPITAL I ALT 31.634.711 31.112.472
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 43.255.958 50.170.283
 Bankgæld 13.546.875 33.972.046
 Anden kortfristet gæld 2.581.905 3.088.393
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 59.384.738 87.230.722
 PASSIVER I ALT 91.019.449 118.343.195

64 %

Administrationsbygning

Andre anlægsaktiver

Indskud i Byggefonden

Afdelinger under opførelse

Andre tilgodehavender

Værdipapirer og likvide beholdninger

Dispositionsfond

Opskrivningshenlæggelser (0%)

Arbejdskapital

 Afdelinger i drift

Bankgæld

Anden kortfristet gæld

PA S S I V E R
6 %

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

62 %

A K T I V E R

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

79 %

A K T I V E R

35 %

2 %

 30 %
22 %

6 %

5 %

PA S S I V E R

15 %

8 %0 %

26 %

 3 %

48 %
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