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Stærke samarbejdsrelationer
Vores rejse mod visionen om at være Danmarks bedste 
boligselskab fortsætter med uformindsket styrke. Vi skal 
udadtil gennem netværk skabe relationer og danne strategiske 
samarbejder blandt andet med andre boligselskaber, lokale 
kommunale myndigheder og embedsmænd samt virksomheder. 
Indadtil skal vi skabe stærke relationer til beboere, afdelings-
bestyrelser, medarbejdere og internt i organisationsbestyrelsen. 
Det skal ske gennem mødeaktiviteter og via god kommunikation 
omkring udviklingen i hele boligorganisationen. Sådan kan vi 
skabe et stærkt fællesskab til gavn for os alle. 
Vi skal være opmærksomme på de udviklingstendenser, der 
kommer i samfundet lokalt og ikke mindst centralt i form af ny 
lovgivning. Vi skal efter bedste evne håndtere den udvikling, 
der kommer. Det er vi meget bevidste om. Derfor besluttede 
vi på bestyrelsens temadag den 12. marts 2015 at afholde seks 
bestyrelsesmøder om året i stedet for fem. Vi har også besluttet 
at invitere til et årligt fællesmøde med afdelingsbestyrelserne. I 
organisationsbestyrelsen fortsætter vi vores rejse mod de mål, vi 
har sat.   
   
Skarpt fokus
I det forgangne bestyrelsesår, har vi arbejdet med at optimere 
arbejdsgangene internt i organisationsbestyrelsen. Blandt andet 
har vi indlagt temaer i dagsordenen på de ordinære møder.
På mødet i december 2014 havde bestyrelsen for eksempel et 
tema om digital kommunikation. Dét møde har helt konkret 
givet grønt lys for digitale lejekontrakter, som her i foråret 
er blevet en realitet. Temaerne på bestyrelsesmøderne er et 
led i at skærpe bestyrelsens fokus samt at forfine og udvikle 
bestyrelsesarbejdet.

Store beslutninger
Herning Kommune har besluttet at ansøge Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter om, at bebyggelsen i Søndergade kan 

sælges til en privat investor. Beboerne i Søndergade blev 
informeret herom, inden indstillingen blev behandlet på den 
åbne dagsorden i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. januar 
og tiltrådt af Byrådet den 27. januar. Organisationsbestyrelsen 
og repræsentantskabet har forholdt sig positivt til kommunens 
holdning. Der er flere udfordringer i afdelingen, og der er 
et presserende renoveringsbehov, som afdelingen ikke kan 
finansiere. Den økonomiske situation er på trods af 10 års 
kapitaltilførsel aldrig bragt i balance. Derudover er der et højt 
huslejeniveau og en høj fraflytningsprocent.
Når vi har taget sådan en drastisk beslutning, er det vigtigt, 
at afviklingen foretages på en ordentlig måde. Vi vil derfor 
bestræbe os på at holde et højt informationsniveau og være i 
åben dialog med de berørte parter. 

Ansættelse af ny direktør
Bestyrelsen har henover sommeren og efteråret brugt 
megen energi på at få ansat en ny direktør. Vi har afstemt 
forventningerne med Domea, idet vores nye direktør også er 
afdelingschef i Domea. I sådan en situation er det afgørende, 
at man som samarbejdsparter har et fælles ståsted, ikke 
kun i forhold til kompetenceprofil, men også i forhold til 
stillingsbeskrivelse, annoncer og processen i det hele taget. 
Her er Boligselskabet Fruehøjgaard og Domea to jævnbyrdige 
partnere, der gennem dialog skaber den højeste fællesnævner. 
Organisationsbestyrelsen er af den opfattelse, at samarbejdet 
med at finde en ny fælles direktør har været spændende og 
ligeværdigt for såvel Boligselskabet Fruehøjgaard som for 
Domea.
At ansætte en direktør er et håndværk. Her skal man gå 
systematisk til værks. Der skal ikke bare tænkes på nutiden, 
men også på, hvordan vi tror, at vores boligselskab ser ud om 
for eksempel 5 år, og hvilken profil, vi mener, der kan håndtere 
dette. Organisationsbestyrelsen har medvirket objektivt og 
konstruktivt i den proces, vi har været igennem. Det har været 
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en positiv oplevelse. 
Boligselskabets nye direktør, Birgitte 
Juhl, har nu været her i knap 6 måneder 
og er allerede kommet med mange nye 
spændende initiativer. Det lover godt for 
fremtiden

Fremtiden
”Det er svært at spå – især om fremtiden”, 
er en kendt sprogblomst, som man dog 
ikke kender ophavsmanden til. De vise ord 
gælder også for en boligorganisation. Vi 
tror på en fremtid, hvor der bliver brug for 
boligselskaber, der har mod og aktivt tør 
gå ind på områder, der rækker ud over de 
traditionelle. Vi tror på, at der vil komme 
flere partneraftaler mellem kommunerne 
og boligselskaberne.
Vi administrerer allerede Herning 
Kommunes ældreboliger. Det samarbejde 
kan nemt tænkes udbygget. Vi kunne for 
eksempel også varetage vedligeholdelsen 
af udearealerne på nogle af kommunens 
andre ejendomme. Vi har nogle effektive 
arbejdsgange, som vi også gerne 
bruger udenfor eget regi. Det kunne i 
den forbindelse være nærliggende at 
byde ind på lignende opgaver i andre 
kommuner, eventuelt i samarbejde med 
Domea. Sammen ville vi udgøre et stærkt 
partnerskab i forhandlinger og samarbejder 
med kommunerne. 
Hvis dette bliver til virkelighed, vil det 
kræve en boligorganisation, der er 
organisatorisk optimal. Der skal være 
en stærk dialog mellem ledelse og 
medarbejdere. Der skal være et godt 
økonomisk fundament, og der skal være en 
stor forståelse blandt vores entreprenører. 
Ligeledes skal afdelingsbestyrelser og 
organisationsbestyrelse finde en stærk 
fælles forståelse med hinanden.  
Vi er i organisationsbestyrelsen meget 
bevidste om, at når vi får nye muligheder, 
er vi klar til at handle derefter. Det er vi, 
fordi vi ved, hvad vores medarbejdere 
kan præstere, og derfor er vi et godt 
boligselskab. 
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NorthCamp
Der er nu for alvor sket en fysisk forandring ikke kun på Nørregade 9, hvor 
98 ungdomsboliger er meget tæt på færdige, men også på Kousgaards 
Plads, hvor en imponerende bygning har rejst sig. De to adresser udgør 
tilsammen Boligselskabet Fruehøjgaards nye afdeling NorthCamp.
I juni var der rejsegilde på Nørregade, og i september blev første spadestik 
taget på Kousgaards Plads af Borgmester Lars Krarup. Allerede her i foråret 
begyndte administrationen at gøre klar til udlejningen på Nørregade, hvor 
de første beboere kan flytte ind den 15. august.
De sidste 72 boliger på Kousgaards Plads forventes klar til marts 2016.

Årets vigtige begivenheder

Farvel til Bjarne Krog-Jensen, Goddag til Birgitte Juhl
I december sagde organisationen farvel til Bjarne Krog-Jensen, som har 
stået i spidsen for Boligselskabet Fruehøjgaard siden december 1998. Der 
var afskedsreception for Bjarne i januar. 
Den 1. december tiltrådte boligselskabets nye direktør, Birgitte Juhl. Birgitte 
er gået på med krum hals og har i den korte tid, hun har været her, allerede 
markeret sig positivt på flere områder. Blandt andet har hun besøgt de 
enkelte afdelingers formænd og gjort et godt indtryk på såvel personale 
som organisationsbestyrelse.

Digitalisering
Administrationen har i det forgangne år 
arbejdet henimod en øget digitalisering af såvel 
forretningsgange som beboerservice. Udover digitale 
fraflytningssyn, er boligselskabet lige på trapperne med 
digitale lejekontrakter, som rent praktisk betyder, at 
beboerne vil kunne underskrive deres lejekontrakt med 
nemID. Samtidig vil de også kunne modtage breve og 
skrivelser fra administrationen digitalt.

Tryghed under Tag lakker mod enden
Trods forsøg på at skaffe midler til at forlænge det boligsociale projekt, må 
organisationen nu sande, at det er ved at være slut. I juli måned flyttede 
projektmedarbejderne over i Multihuset i Brændgårdsparken. To medarbejdere har 
forladt projektet, som i første omgang blev forlænget til den 30. juni, og nu er blevet 
forlænget til september. Det er mange beboere i Brændgårdsparken glade for. Her 
har projektet gjort en stor forskel ikke kun for enkelte beboere, men også for den 
beboerdemokratiske kultur i det hele taget. Der er nu - udover afdelingsbestyrelsen - en 
stor gruppe af frivillige, som varetager praktisk arbejde i forbindelse med planlægning, 
organisering og afholdelse af arrangementer i Multihuset. Tryghed under Tag arbejder i 
den sidste tid videre med forankring.

Renovering af Afdeling Fruehøj
Siden afstemningen om renoveringsprojektet i marts 2014, har projektet stået lidt 
i stampe til stor ærgrelse for både beboere og Boligselskabet Fruehøjgaard. I juni 
bestemte Byrådet, at der ikke skulle gives kommunal støtte til mere end det mest 
nødvendige. Der er siden arbejdet videre med en revision af helhedsplanen i dialog 
med Landsbyggefonden, men den 28. april besluttede Herning Kommunes Byråd, 
at godkende renoveringen af Fruehøj efter den oprindelige plan. 
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Afdelingernes beretning
Afdeling Fruehøj (350 boliger)
I Afdeling Fruehøj har der i årets løb 
været spis-sammen aftener, banko-
aftener, sommerudflugt, grillaften, 
loppemarked, udflugt til Tyskland, 

juletræsfest og fastelavnsfest. 

Afdeling Brændgårdsparken (306 
boliger)
I juni besluttede beboerne at indgå 
en kollektiv aftale om fiberbredbånd 
fra EnergiMidt. Afdelingen fik ny 

formand i september, og i januar blev beboer-
mappen digital. Afdelingen har oprettet en 
koordineringsgruppe, som i samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen varetager en del af det 
praktiske arbejde i forbindelse med aktiviteter 
som zumba, morgencafé, it-cafe og fællesspisning.
Afdelingsbestyrelsen har også afholdt flere 
arrangementer for beboerne i afdelingen. Der har 
blandt andet været markedsdag, sommerudflugt 
til Tivoli, bustur til Tyskland, revy og fastelavnsfest. 

Afdeling Vævergården (36 boliger)
Afdeling Vævergården har i 
en årrække ikke haft nogen 
afdelingsbestyrelse. Afdelingen har 
fået genoprettet belægninger ved 

indgangspartier og skure samt ny flisebelægning 
på gangstierne. 

Afdeling Børglumparken (103 
boliger)
Afdelingen har haft gang i mange 
aktiviteter, blandt andet har de 
fået carporte, facadeplanter og et 

væksthus doneret af Herning Kommune. Der er 
blevet lavet en digital beboermappe som et led 
i afdelingens grønne profil. IT-cafeen er blevet 
styrket med nye, brugte pc’er doneret af Herning 
Kommune og BRFkredit. Beboerne har været på 
udflugt til Luttruphus og Randers Regnskov. Ved 
en urafstemning har afdelingen valgt at indgå 
en kollektiv aftale om TV/internet, og som noget 
nyt oprettede beboerne i december Foreningen 
Børglumparken, som også har foranlediget et 
samarbejde med Herning Frivillig Center .
Torben Ringsø, formand.

Afdeling Søndergade (16 boliger)
Afdelingsbestyrelsen er blevet 
nedlagt, og det er derfor 
organisationsbestyrelsen, der 
varetager bestyrelsens opgaver. 

Herning Byråd har indstillet til Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter, at Afdeling Søndergade 
kan blive solgt til en privat investor. Beboerne 
blev indkaldt til et afdelingsmøde i marts, hvor 
de blev informeret og havde mulighed for at 
indgå i dialog med boligselskabets direktør.

Afdeling Storgården (40 boliger)
Storgårdens udeliv starter altid 
omkring maj måned, hvor de 
har fælles havedag. Beboerne 
mødtes på grillpladsen med 

kaffekop og tallerken til kaffe og rundstykker, 
som bestyrelsen havde sørget for. Det var 
også i maj måned, at afdelingen fik effektueret 
deres beslutning om at udskifte YouSee med 
EnergiMidt. I august var der sommerfest 
bestående af grillfrokost. I efteråret var der 
gennemgang og udskiftning af de elektriske 
røgalarmer, som havde drillet en del med at 
gå i gang i utide. På det årlige afdelingsmøde, 
tog afdelingen blandt andet afsked med deres 
formand gennem mange år, Inge Birte Nielsen. 
Beboerne takker for det arbejde, Inge Birte har 
lagt i bestyrelsen.
Anny Skou Nielsen, medlem af bestyrelsen

Afdeling Birk Campus (323 
boliger)
Studenterhuset har som altid 
dannet rammen om utallige 
festlige arrangementer. Der har 

blandt meget andet været filmaftener, kagedag, 
loppemarked, julebingo og påskefest. 

Afdeling Aaparken (84 boliger)
Ved en urafstemning vedtog 
beboerne en kollektiv tv-aftale 
med YouSee, som har medført 
besparelser for den enkelte 

husstand og samtidig frihed til at vælge 
individuelle løsninger. Afdelingsbestyrelsen har 
den målsætning at øge beboerdemokratiet på 

alle områder. Det gør de ved at informere om 
afdelingens drift og økonomi, tage emner op af 
fælles interesse og bede om input fra beboerne.  
Det medførte i 2014, at fremmødet ved det 
årlige afdelingsmøde steg markant. 
Birgit Pedersen, formand 

Afdeling Dalgasparken (72 
boliger)
Afdeling Dalgasparken har 
rundet de 10 år, og det kan jo ikke 
undgås, at der vil komme ting, 

der skal vedligeholdes og udskiftes. En facade 
er blevet fuget om, og ventilationsanlægget 
er blevet skiftet i et par opgange. På vores 
parkeringsplads har vi fået sat nye skilte op, der 
tydeliggør at p-pladserne er for Dalgasparkens 
beboere. Biblioteksudvalget har skiftet navn til 
Aktivitetsudvalget. De står for planlægning og 
afholdelse af afdelingens sociale arrangementer. 
De har for eksempel haft foredrag, julehygge, 
vinsmagning og en aftenudflugt med bus blev 
det også til i maj. Der er blevet ryddet op i 
biblioteket i fællesrummet, og Per Kristensen er 
blevet webredaktør for Dalgasparken. 
Ole Kildevang Kristensen, formand

Afdeling Hammerthor (29 
boliger)
16 husstande var repræsenteret 
til afdelingsmødet i september, 
som foregik helt efter bogen 

med godkendelse af driftsbudget og valg til 
bestyrelsen. Afdelingen havde julekomsammen i 
december, hvor der blev spillet banko og hygget 
med julegodter og æbleskiver.

Afdeling Klosterparken (12 
boliger)
Beboerne fik opfyldt deres ønske 
om et fælles samlingssted i form 
af en pavillon, som blev indviet og 

taget i brug i august 2014. Ved indvielsen blev 
den navngivet og fik det fine navn "Mini kloster". 
Efterfølgende blev der grillet, og de fik kaffe og 
kage. I december var der gløgg, æbleskiver og 
nybagte vafler. De nyder deres lille samlingssted.
Bodil Sønderkjær, Formand
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RESULTATOPGØRELSE
Regnskab Budget Budget

2014 2014 2015
    ORDINÆRE UDGIFTER

 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 342.769 236.000 242.000
 Personaleudgifter 6.557.628 5.789.000 6.538.000
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.558.336 2.653.000 2.711.000

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 9.458.733 8.678.000 9.491.000
 Overskud 26.431 152.000 151.000

9.485.164 8.830.000 9.642.000
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 5.436.670 5.326.000 6.213.000
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.450.938 1.365.000 1.540.000
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 665.210 437.000 437.000
 Byggesagshonorar 1.858.650 1.550.000 1.300.000

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 9.411.468 8.678.000 9.490.000
 Renteindtægter netto 73.696 152.000 152.000
 Underskud 0 0 0

9.485.164 8.830.000 9.642.000

15 %

Der udføres hvert år forvaltningsrevision i Boligselskabet 
Fruehøjgaard. Det blev obligatorisk i almene boligorganisationer 
i 1999 og kan betragtes som et ledelsesværktøj, der er med til 
at skabe bevidsthed om omkostningerne og effektiviteten i 
boligorganisationen. 

Vi har igen i år haft fokus på følgende områder: kapitalforvaltning, 
administrationsbidrag, udlejning, beboertilfredshed, fraflytninger 
og planlagt vedligeholdelse. Det giver mulighed for at 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 %

57 %

7%

20 %

U D G I F T E R

4% 27%

Forvaltningsrevision

I N D TÆ G T E R

69 %

2014 i tal
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    BALANCE
Indeværende år Sidste år

2014 2013
      AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 4.298.800 4.367.400
 Andre anlægsaktiver 5.191.096 5.112.159
 Indskud i Byggefonden 11.022.567 20.431.925
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 20.512.463 29.911.484
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 18.866.490 27.048.463
 Andre tilgodehavender 2.140.154 2.157.759
 Værdipapirer og likvide beholdninger 32.502.259 31.901.743
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 53.508.903 61.107.965
 AKTIVER I ALT 74.021.366 91.019.449

Indeværende år Sidste år 
2014 2013

PASSIVER

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 15.414.893 24.150.161
 Opskrivningshenlæggelser 115.440 146.965
 Arbejdskapital 7.364.016 7.337.585
 EGENKAPITAL I ALT 22.894.349 31.634.711
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 48.815.652 43.255.958
 Bankgæld 74.912 13.546.875
 Anden kortfristet gæld 2.236.453 2.581.905
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 51.127.017 59.384.738
 PASSIVER I ALT 74.021.366 91.019.449

64 %

Administrationsbygning

Andre anlægsaktiver

Indskud i Byggefonden

Afdelinger under opførelse

Andre tilgodehavender

Værdipapirer og likvide beholdninger

Dispositionsfond

Opskrivningshenlæggelser (0,15 %)

Arbejdskapital

 Afdelinger i drift

Bankgæld (0,10 %)

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

44 %

3 %
 25 %15 %

7 %

6 %

PA S S I V E R

0%

10%

0 %

21 %

3 %

66 %
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