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Vi har nu afholdt årets repræsentant-
skabsmøde. Det er her bestyrelsen 
redegør for de aktiviteter, der er 
afholdt i boligselskabet, og det er 
også her, der bliver informeret om 
boligselskabets økonomiske situation. 
På repræsentantskabsmødet kom 
der forslag fra deltagerne om nye 
initiativer, som bestyrelsen kan arbejde 
med. Disse forslag vil blive drøftet på 
et bestyrelsesmøde, hvor der bliver 
truffet en beslutning. Nogle vil sikkert 
tænke, at repræsentantskabsmøder 
er lidt kedelige. Det bliver ofte drøftet 
i bestyrelsen, hvordan vi kan gøre 
vores repræsentantskabsmøder mere 
spændende. Der er ingen lette svar 
på det spørgsmål, men vi vil fortsat 
drøfte det og afprøve nye veje. Hvis 
nogle har nye ideer, hører vi gerne fra 
jer. 
I maj havde vi rejsegilde for 
ungdomsboligerne på Kousgaards 
Plads. Rejsegildet blev positivt omtalt 
i den lokale presse. Byggeriet skrider 
planmæssigt frem og forventes at 
være færdigt i foråret 2016. Jeg 
noterede mig en repræsentant fra 
vores naboer i DGI-huset, der i sin tale 
fremkom med ønsket om et fremtidigt 
samarbejde mellem beboerne i DGI-
Huset og vores unge beboere. Det 
var et fremragende forslag, som vi 
her gerne vil kvittere for. Vi vil også 
gerne tage initiativ til, at der bliver 
afholdt et møde, hvor vi kan drøfte 

et samarbejde. Vi ønsker, at alle vores 
afdelinger er i dialog med deres 
naboer.
Vi har nu endelig fået den politiske 
godkendelse fra Byrådet om 
renoveringen af Afdeling Fruehøj. 
Det har været længe undervejs. 
Organisationsbestyrelsen og 
afdelingsbestyrelsen på Fruehøj har 
håndteret denne vanskelige politiske 
situation på fremragende vis. Der 
har ikke været et eneste læserbrev i 
den lokale presse, som omhandlede 
situationen på afdeling Fruehøj. Det 
er meget tilfredsstillende, og det skal 
her anerkendes. Det viser, at vi kan 
håndtere en meget vanskelig politisk 
situation. Nu begynder arbejdet med 
at fremtidssikre lejlighederne, og det 
arbejde vil vi glæde os til.
Det er vigtigt for et boligselskab at 
have afdelinger med lejligheder, der 
er vedligeholdte og fremtidssikrede. 
Her yder afdelingsbestyrelserne en 
stor indsats. Stor tak til alle jer, som 
medvirker positivt i den retning. Det 
være sig i forhold til nye køkkener i 
Børglumparken eller renovering af 
taget i Hammerthor. Samarbejdet 
på tværs om at forbedre vores 
boliger er utroligt vigtigt for hele 
boligorganisationen. 
Afslutningsvis vil jeg takke alle, der 
har medvirket positivt i udviklingen 
af boligselskabet, og ønske jer alle en 
rigtig god sommer.
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Af Steen Jonassen
formand
Boligselskabet Fruehøjgaard

Ikke et ord 
om folke-
tingsvalg

Husk at du kan logge ind på Min 
bolig og få adgang til dokumenter 
vedrørende dit lejemål. 
 Du skal logge ind via 

  www.fruehojgaard.dk/login 
 Her finder du din afdeling. 
 Du finder din adgangskode på din    

  BS-opgørelse eller på dit 
  indbetalingskort. 
 Adgangskoden skal tastes ind 

  med små bogstaver første   
  gang du logger ind!

Min bolig
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Rejsegilde 
 på Kousgaards Plads

Steen Jonassen, formand for Boligselskabet Fruehøjgaard bød 
velkommen til rejsegilde for de 72 ungdomsboliger på Kousgaards 
Plads. På byggepladsen var omtrent 80 mennesker dukket op for at 
fejre den nye imponerende konstruktion i bybilledet. 
”I forvejen er Birk Campus med til at gøre Herning til en attraktiv 
uddannelsesby. Nu bliver det endnu mere attraktivt at studere 
i Herning,” sagde Steen Jonassen, og dét udsagn bevidnes af 
ventelisterne til NorthCamp. Indtil videre er 75 boliger udlejet på 
Nørregade. På Nørregade kan de første beboere flytte ind midt i 
august, og til foråret næste år er bygningen på Kousgaards Plads 
også klar til at blive indtaget af unge mennesker.
På talerstolen takkede Steen håndværkerne, samt KPC og deres 
rådgiverteam, Årstiderne Arkitekter og Bascon for det gode 
samarbejde. ”Det er vist ikke gået ubemærket hen, at en kæmpe 
bygning har rejst sig på Kousgaards Plads. - Og den er jo ikke 
kommet af sig selv… Deraf festlighederne i dag.”
Også Kurt Poulsen takkede for det gode samarbejde. ”...Et 
samarbejde der har fungeret godt i mange år”, sagde han og roste 
desuden det flotte ingeniørarbejde og håndværk. ”Det har ikke 
været nemt at få det til at hænge sammen”. Han bemærkede også 
naboernes forståelse og tålmodighed og forsikrede, at det værste 
var ved at være overstået.
Formanden for ejerforeningen i DGI-huset, Troels Johansen, havde 
også bedt om ordet. ”Vi er enige om i huset, at det aldrig har været 
uspændende at følge med i byggeriet”, sagde han med et lunt 
smil. ”Det, der har imponeret os mest, er den præcision, hvormed 
arbejdet er blevet udført… Det er de mennesker, der har udført 
arbejdet, der skal skrives om i historien”, sluttede han rosende.
Og med de ord, blev pølsevognen åbnet, og de mange gæster 
kunne forsyne sig med traditionelle rejsegildepølser. Vejret 
holdt heldigvis tørt, og nu er endnu et rejsegilde gået over i 
boligselskabets historie. 

Kurt Poulsen, KPC, holder tale

Steen Jonassen holder tale
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Fremtidens boliger

Det lyder måske tillokkende 
for nogen, men hvis den 
teknologiske udvikling fortsætter 

i samme omfang, som den har 
gjort i de seneste mange år, så 
vil digitaliseringen få mange 
jobs til at forsvinde, mener 
systemkritiker, fremtidsforsker 

og civiløkonom, Lene Andersen. 
Dermed vil middelklassen blive 

fattigere, og de rige blive rigere. Det 
vil være de få, der sidder med magten og 
pengene.
Hun vurderer, at vi står over for en 
korsvej med teknologien i centrum, og 
hvis vi ikke vælger nye veje, kan det 
ende galt. Den teknologiske udvikling 
vil få konsekvenser i samfundet, ikke 

mindst for arbejdsmarkedet og for 
vores valg af boliger. Vi har skabt et 
velfungerende samfund, hvor vi alle vil 
samles i midten, fordi det er her det 

politiske system, banker, sygehusvæsen 
og retsvæsen fungerer. Dermed bliver 
byerne overbefolkede, og der vil være for 
få jobs. 
Lene Andersen forudser i år 2030, at 
kun 1 % af befolkningen er ejere og 
vil have muligheden for at vælge den 
bolig, de kan lide. 5 % af befolkningen er 
beskæftiget som eksperter og vil vælge 
bolig ud fra livsstil. 10 % af befolkningen 
er teknikere og vælger bolig ud fra 
prisen, mens de resterende vil have 
usikker beskæftigelse og være tvunget til 
at vælge den bolig, som de nu kan få.
Det skal vi gøre noget ved nu, mener 
Lene Andersen. ”En af løsningerne 
er at tænke helt anderledes”, siger 

Forestil dig en fremtid, hvor du ikke 
arbejder, og hvor du i stedet bruger din 
tid på at gå ture med hunden og dyrke din 
hobby...

4



hun. Hun mener, at man i almene 
boligorganisationer skal tænke 
i allerede nu, hvordan man kan 
fastholde de ressourcestærke beboere. 
Man kan for eksempel arbejde på 
at tiltrække særlige typer beboere 
ved at pleje dem og tænke særlige 
serviceydelser ind i de forskellige 
boligtyper. Det er kontroversielt på 
et politisk plan, fordi der er en ide 
om, at alle skal have lige muligheder, 
siger hun. Men der ligger muligheder 
i at tænke nyt, og det er simpelt hen 
nødvendigt at kunne forudse de nye 
mønstre, hvis vi skal nå at påvirke det 
politiske system.

Lene Andersen var inviteret 
til repræsentantskabsmødet 
den 21. maj for at give sit bud 
på samfundsudviklingen og 
fremtidsudviklingen frem mod 
år 2030. Foredraget gav stof til 
eftertanke hos boligselskabets 
repræsentantskab, som gik hjem 
efter et møde, der ellers forløb helt 
efter bogen.
Læs mere om selve 
repræsentantskabsmødet i referatet 
på www.fruehojgaard.dk
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Afdelingsbestyrelsen har været 
med til at skyde projektet 
i gang, og formand for 
afdelingen, Torben Ringsø 
Jensen roser samarbejdet med 
boligselskabets driftschef, Kjeld 
Kristensen, Hans Sommerlund 
fra Bascon og Hans Peter 
Terkildsen fra Designa Erhverv. 
”Vi har haft et godt 
samarbejde, og trods de små 
uoverensstemmelser, som der nu 
kan være i sådan en situation, så 
har vi kunnet snakke os igennem 
det.” 
Torben mener dog, at styringen 
af projektet har lidt under, at 
der ikke har været nedsat en 
styregruppe. ”Det er alfa og 
omega i selv mindre projekter, 
hvor flere parter er involveret,” 
siger han.  Generelt har Torben 

oplevet en positiv udvikling i 
boligselskabet igennem den 
tid, hvor han har været med 
i bestyrelsen: ”Vi bliver mere 
inddraget nu, end vi gjorde 
tidligere, og det har vi også 
været i dette projekt. ”

Det skal se godt ud
Ivan er en af de godt 50 
beboere, der mødte op i 
gildesalen til dét, afdelingen 
kaldte ”valgdage”.  Ivan har boet 
i afdelingen i godt og vel 20 
år, så man kan sige, at han har 
været med til at spare op til sit 
køkken fra starten. ”Jeg synes, at 
det er dejligt, at vi selv må vælge 
vores køkken”, siger Ivan. ”Det 
er godt nok mest min bedre 
halvdel, der laver mad, men jeg 
vil jo også gerne have, at det ser 

godt ud!” 
Også Flemming glæder sig over 
de nye køkkener i afdelingen, 
men han er lidt bekymret for 
om, han kan finde ud af at bruge 
sådan et ”nymodens” komfur: 
”Jeg prøvede det, da vi var i 
Jesperhus [Red.: Jesperhus er 
en feriepark på Mors], og da 
måtte jeg altså have nogen til at 
hjælpe mig”, forklarer han, men 
tilføjer dog: ”Nu har jeg lavet 
mad i 40 år, så mon ikke jeg 
kan lære det…” Flemming skal i 
samme ombæring have lagt nyt 
gulv i køkkenet. Det betaler han 
selv. 

Det er sådan, det skal være!
Hans Peter Terkildsen fra 
Designa Erhverv var med til at 
rådgive beboerne til valgdagene. 

Alle har ret til
    selv at vælge sit køkken...

Beboerne i 
Børglumparken får:
•	 Nye køkkenlåger
•	 Ny bordplade
•	 Kogeplader med 

induktion samt et 
grydesæt

•	 Indbygningsovn
•	 Køle-/fryseskab
•	 Emfang

Det er ikke længere usædvanligt, at beboere i almene 
boligafdelinger har indflydelse på, hvilken farve køkkenlåger, 
de gerne vil have. Beboerinddragelse og medbestemmelse 
bliver en større og større del af den almene tilværelse. 
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”For bare 5 år siden, gjorde vi det slet 
ikke på den her måde,” fortæller han.” 
Dengang valgte boligselskaberne 
bare ét køkken, som alle lejemål 
fik. I dag er det ret normalt, at 
beboerne selv er med til at vælge 
deres køkken, og sådan skal det også 
være,” mener han. Men selv om Hans 
Peter Terkildsen er positivt stemt 
over for udviklingen i de almene 
boligorganisationer, så indrømmer 
han dog, at Designa Erhverv har 
fået mere se til både med hensyn til 
logistikken og styringen af de mange 
individuelle køkkenløsninger. 

Småt men godt 
     i Boligselskabet Fruehøjgaard
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Too BIG for Herning?
We don't think so! Vi har nemlig 
de fedeste nye studieboliger, som 
er lige til at flytte ind i til august. 
Boligselskabet har lanceret en film, 
som lige nu huserer på de sociale 
medier. Vi er meget stolte af den og 
håber, at I vil være med til at dele 
den og gøre lidt reklame for jeres 
boligselskab og for vores by.

ALLE ER VELKOMNE TIL
ABENT HUS D. 11. AUGUST
KL. 16-20 PÅ NØRREGADE 9

Den 22. juni var beboerne i Afdeling Fruehøj 
inviteret til et informationsmøde i MCH, 
Messecenter Herning om det kommende 
renoveringsprojekt.
På mødet er de blevet orienteret om:
	Hvad er der sket indtil nu?
 Hvad kommer der til at ske nu?
 Gårdlaug’enes rolle i renoveringsprojektet
 Hvad siger tidsplanen?
Herefter havde beboerne mulighed for at 
stille spørgsmål.
Planen er, at så snart de sidste økonomiske 
tilretninger er på plads, går boligselskabet 
i gang med at lave udbudsmateriale. Det 
forventes, at selve projekteringen og 
workshopforløbet starter omkring januar 
2016, og at selve byggestart vil være omkring 
november 2016.

Informationsmøde for 
beboere på Fruehøj
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Undersøgelser viser, at mellem 40 og 50 % af 
beboerne i den almene sektor gerne vil påtage sig 
opgaver i deres boligområder. Alligevel er der færre 
og færre, der stiller op til afdelingsbestyrelsen. 
Så selvom potentialet er der, så er det svært at 
rekruttere frivillige. Derfor er beboerdemokratiet 
nødt til at ændre arbejdsformer og udvikle en ny og 
tidssvarende form.
Det er også en af grundene til, at Boligselskabet 
Fruehøjgaard i samarbejde med Brændgårdskolens 
SFO og Biblioteket i Herning deltog i ”Jagten på 
fællesskabet”, et projekt som BL havde søsat i 
samarbejde med Dansk Arkitektur Center. 

At bygge et fællesskab
Kristoffer Egebjerg er lærer på Brændgårdskolen og 
har siden januar 2014 været tilknyttet Tryghed under 
Tag som fritidsguide. I samarbejde med personalet fra 
Brændgårdskolens SFO, havde han sørget for, at der 
var børn på pletten, da jagten satte ind på biblioteket. 
Børnene blev efter en kort introduktion til arkitektur 
sat sammen i tomands grupper. Opgaven var, at de i 
et fiktivt boligområde i Minecraft skulle bygge noget, 
der kunne fremme fællesskabet. 

eboerdemokrati 
– alene udtrykket 

kan næsten kede én 
ihjel. Men hvad er 
beboerdemokrati 
– og behøver det 
overhovedet at være 
kedeligt?

B

Jagten på fællesskabet
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Her skulle de tænke både kreativt og demokratisk. 
For hvad kan man bygge, som flere i et 
boligområde vil bruge, hvordan vil naboen tænke, 
hvis pludselig den nye legeplads spærrer for 
udsigten fra hans altan, og hvordan passer man 
bedst på sit nye byggeri?

Kun fantasien satte grænser
Børnene fik brugt deres fantasi, deres 
samarbejdsevner og ikke mindst deres sociale 
kompetencer. De var fulde af gode ideer, 

og byggede blandt andet en legeplads, en 
swimmingpool, en minizoo, en park og et slot. De 
fleste af børnene havde spillet Minecraft før, men 
selv nybegynderne gik helhjertet ind i opgaven.
Hele ideen med formidlingsprojektet var at lære 
børn om fællesskab og beboerdemokrati og gøre 
dem mere stolte af og bevidste om den måde, 
de bor på. "Hvem ved, måske er der blevet skabt 
nogle små fremtidige beboerdemokrater", siger 
boligselskabets direktør, Birgitte Juhl, som også var 
til stede på Biblioteket i Herning.
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Udsynet ændrer sig, når man skifter fokus. I hvert fald hvis du spørger 
administrerende direktør for Mediehuset Herning Folkeblad, Alex Nielsen. 
”For nogle år siden skiftede vi branche,” fortæller han. ”Vi skiftede fra 
mediebranchen til menneskebranchen, og dét gør en forskel”.
Boligselskabets medarbejdere, afdelingsbestyrelser og organisations-
bestyrelse er inviteret til at deltage i tre møder om emnet kommunikation, og 
det første møde løb af stablen den 9. juni. I Mediehuset blev Boligselskabet 
Fruehøjgaard venligt modtaget af Alex Nielsen og chefredaktør, Vibeke 
Larsen. De to havde lagt op til et interessant møde. 
Efter en kort introduktion var der rundvisning i det store hus. Mediehuset 
Herning Folkeblad er et stort hus på 3.500 m² fordelt på tre etager og 
en kælder. Det er et ultramoderne hus med mange spændende rum 
og udsmykningen er nøje udvalgt og nogle af kunstværkerne er endda 
specielt udført til formålet. ”Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne føler 
sig inspirerede”, sagde Alex og fortsatte sin fortælling om bygningen: ”Det 
handler om mennesker. Derfor er her også ret transparent, så man altid 
kan se andre mennesker og komme i dialog”. Og netop denne pointe er 
væsentlig, når det drejer sig om kommunikation. Mennesket skal være 
i centrum, for kommunikation er modtagerstyret. Det kan være en god 
tommelfingerregel, hvad enten man skal kommunikere med naboen, 
kammeraten, chefen, pressen eller dronningen.

Fokus på kommunikation
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Efter rundvisningen fik deltagerne en introduktion til 
mediebranchens opbygning og samarbejde. Det var 
både informativt og underholdende, da de to mediefolk 
tegnede et billede af en branche, der indeholder flere 
facetter og strategier, end de fleste er klar over. 
Formålet med møderne er at klæde medarbejdere og 
bestyrelser på til at bruge medierne både til at få fortalt 
den gode historie, men også til at få håndteret den 
dårlige. På mødet fik deltagerne en masse gode råd og 
ikke mindst spændende "insider" viden om, hvordan 
det hele foregår internt i Mediehuset. Det store flotte bestyrelseslokale med udsigt over 

DGI-huset og Kousgaards plads

Vibeke Larsen fortæller om den daglige rutine på redaktionenAlex Nielsen viser rundt i Mediehuset

Er du medlem af en afdelingsbestyrelse, og kunne 
du ikke deltage på det første møde?
FORTVIVL IKKE - Du kan stadig nå at være med til 
de to næste møder, som for alvor sætter fokus på 
det praktiske arbejde med historierne, og hvordan 
vi kan få mest ud af dem i det daglige. Så sæt 
kryds i kalenderen den 1. og den 15. september. 
Invitationer bliver sendt ud efter sommerferien.



Nyt fra selskabet
Lukkedage og begrænset 
åbningstid
I ugerne 28, 29 og 30 har 
administrationen åbent fra kl. 
9-12.  Det gælder både telefoner 
og ekspedition.

Uden for normale åbningstider, kan 
du ringe til vagttelefonen ved akut 
behov. Vagttelefon: 70 33 30 70

Næste blad udkommer
Næste blad udkommer i 

slutningen af august. Hvis du har 
forslag til et sjovt, spændende 
eller interessant indslag eller 
tema, eller kender du helt konkret 
til en god historie til næste blad, 
så kontakt os inden onsdag den 5. 
august.

Du kan kontakte os her:
Boligselskabet Fruehøjgaard
Aaparken 2, DK-7400 Herning
Tlf: 76 64 66 00 eller 
Mail: post@fruehojgaard.dk

Fond for sociale beboeraktiviteter
Har du en ide til en aktivitet, et 
projekt eller et arrangement, 
som gavner alle eller en gruppe 
af beboere, så søg om støtte i 
fonden. Du kan læse mere om 
fonden på hjemmesiden, hvor du 
også finder et ansøgningsskema. 
Se i øvrigt også, hvornår næste 
forretningsudvalgsmøde finder 
sted. 

Nabovenskab.dk
I uge 17 havde DR fokus på ensomhed. Den 
kontroversielle danske TV-figur, Thomas 
Blachman, fik en helt ny rolle som hele Danmarks 
ensomhedsbekæmper. Ensomhed er ikke noget 
man taler om, og målet med kampagnen var 
derfor at bryde tavsheden og få Danmark ud af 
starthullerne. 
Derfor fik Thomas Blachman også ideen til at skabe 
et netværk, der gør det let at skabe kontakt naboer 
imellem. Nabovenskab.dk er et digitalt netværk, 
hvor hver vej eller opgang får sin egen lukkede 
gruppe. Det er skabt med støtte fra Trygfonden. 
Alle beboere kan blive en del af nabovenskabet. 
Her kan man skabe et nyt rum, der kan styrke det 
sociale liv og fællesskab.
En opgang eller en vej oprettes automatisk, første 
gang en beboer på opgangens eller vejens adresse 
logger sig ind. Hver lejlighed eller hus har sin egen 
info- og opslagstavle, hvor der kan uploades foto 
af husstanden eller blot vælges et ikon. Der kan 
også tilføjes en lille tekst om sig selv.
Fx Dorthe, 43, førtidspensionist, 2 drenge på 11 og 9
Fx Hvem vil dele en avis med mig?
Fx Hvem vil med på min gåtur hver onsdag morgen?
På den måde kan vi banke på digitalt, inden vi gør 
det i virkeligheden!
Læs mere på nabovenskab.dk

I over et år har beboere i Brændgårdsparken og 
Børglumparken samlet papir. Nu er projektet 
afsluttet. Der er i alt indsamlet 219 kg papir og 
derved er der sparet 219 kr. og 372,3 kg CO2.
Projektet har vist, at det gør en forskel for miljøet – 
og ikke mindst for pengepungen - at sortere papiret 
til genbrug.
Så opfordringen fra papirpiloterne lyder: Begynd 
allerede i dag med at samle papir til genbrug, det 
være sig kuverter, kopipapir, brevpapir, tegninger, 
boner og andet rent papir. Brug beholderne til papir 
i stedet for skraldespanden. Det nytter hvis vi alle 
gør noget! 

Papirpiloterne har gjort en forskel

Forside- og bagsidefoto af Ole C. P. Sørensen


