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Udviklingen af vores organisation fortsætter, og de strategier, 
der er lagt, bliver fulgt. Der vil fortsat blive foretaget 
justeringer og optimeringer, så boligselskabet forbliver 
optimalt og kan tilpasses de forandringer, som bliver ved med 
at komme i samfundet omkring os. Vi skal i boligselskabet 
have vækst fremover. Det skal være en kontrolleret vækst, 
hvor vi lægger stor vægt på samtidig at kunne bevare vores 
værdier. I år har vi udvidet med knapt 200 nye boliger. 

Byggeri i andre kommuner end Herning
Byggeri og renovering har fyldt meget i det forgangne år. 
Bestyrelsens beslutning om at bygge uden for Herning 
kommune har nu også båret frugt. I april i år var vi til Åbent 
Hus på Rådhusstrædet i Ikast, og kort efter var der indflytning. 
Ikast-Brande kommune er det første sted, hvor vi har skabt 
en ny stærk boligpolitisk platform. Vi har en god dialog med 
lokale politikere og embedsfolk. I Ikast-Brande Kommune har 
byrådet taget den beslutning, at boligbyggeri skal fordeles 
50/50 mellem private og almene bygherrer. Vi skal altså nu 
have et samarbejde med private virksomheder om byggeri. 
Dette koncept er nyt for os, men med Rådhusstrædet er vi 
en erfaring rigere. Vi er blevet godt modtaget i Ikast-Brande 
kommune, og vi er beærede over den positive modtagelse og 
tillid, vi har fået. Det vil vi her kvittere for. Vi ved også, at tillid 
forpligter, og vi skal præstere. Derfor vil vi også i Ikast-Brande 
Kommune yde vores bedste.  

Ungdomsboliger
At medvirke til at opfylde byrådets beslutning om 
ungdomsboliger i Herning by har været et spændende forløb. 
Ungdomsboligerne vil helt sikkert skabe det liv i bymidten, 
som byrådet ønsker. Når vi får mulighed for at bygge på en 
af byens bedste pladser, skal det være af høj kvalitet. Det 
er lykkedes på Kousgaards Plads. Vi er stolte over at kunne 
levere sådan et resultat, og gode resultater kommer ikke af 
sig selv. De kommer, når arkitekter, ingeniører, entreprenører 

og bygherre finder fælles fodslag og stiller store krav til sig 
selv og til hinanden. Derudover er det igen dokumenteret, 
at vi er en boligorganisation, der kan skabe kvalitetsbyggeri 
samtidig med, at vi kan styre vores budgetter og bygge 
indenfor de tidsplaner, der er afsat.  

Socialt ansvarlig profil
Bestyrelsen har også arbejdet med social ansvarlighed. 
En boligorganisation, der har en socialt ansvarlig profil, 
er en virksomhed, der – internt og eksternt - er i harmoni 
med sine omgivelser og sine beboere. Derfor skal social 
ansvarlighed tænkes ind både internt i organisationen i 
forhold til medarbejdere og beboere, og eksternt i forhold 
til samarbejde med for eksempel kommuner. Der skal være 
boliger til alle - også til flygtninge, hjemløse og borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet - til en pris, der er til at betale. 
Det er en vigtig samfundsmæssig opgave, som vi gerne vil 
være med til at løse sammen med kommunen, andre lokale 
interesseorganisationer og institutioner. At have en ordentlig 
bolig, som man er i stand til at betale, er en fundamental 
forudsætning for god livskvalitet for alle mennesker. Der 
arbejdes på, at boligselskabets sociale profil skal styrkes. 
Arbejdet indeholder så mange elementer, at det skal have et 
særligt afsnit i vores målsætningsprogram.  

Renovering af Afdeling Fruehøj
Forarbejdet til renoveringen er nu ved at være færdigt. 
Arkitektkonkurrencen blev afholdt i november, og der er 
fundet en vinder. Nu skal tegnearbejdet gøres færdigt, 
og der skal findes en entreprenør. Der arbejdes samtidig 
på en række tiltag, der skal sikre en ordentlig proces for 
genhusning. Det er en meget kompliceret kabale, der skal 
gå op i en højere enhed. Bestyrelsen har fuld tillid til, at 
vores medarbejdere vil håndtere situationen på bedste vis 
og forsøge at imødekomme så mange ønsker og behov som 
muligt. Der har i januar og februar været afholdt fire meget 
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vellykkede workshops, hvor beboerne har 
fået præsenteret projektet samt været 
med til at præge indretningen af boliger 
og udearealer. Bestyrelsen har noteret sig 
gårdlaugenes indsats.  Der er ydet en meget 
væsentlig beboerdemokratisk indsats, som 
er et stort aktiv for boligselskabet. 

Nyt logo og ny hjemmeside
Markedsføring og kommunikation har 
haft stor fokus i år. Henover sommeren 
har bestyrelsen afholdt et kursusforløb 
om kommunikation i samarbejde med 
Mediehuset Herning. Arbejdet med 
markedsføring og kommunikation viser 
sig nu i form af et visuelt løft for såvel 
boligselskabets velkendte logo som for 
hjemmesiden. Både logoet og hjemmesiden 
er Boligselskabet Fruehøjgaards ansigt 
udadtil. Vores logo har fået et ¨facelift¨. Det 
betyder, at logoet er fornyet, uden at det er 
ændret radikalt. Den store styrke i det nye 
logo er også, at afdelingernes navne kan stå 
i buen, og dermed har hver afdeling sit eget 
individuelle logo. 
Hjemmesidens hovedformål er at 
kommunikere boligselskabets værdier og 
kerneydelser samt at vise boligerne og 
livet i afdelingerne på en visuelt attraktiv 
og informativ måde. Den nye hjemmeside 
er kommet godt ¨ i luften ¨ og sikrer, at vi 
kan kommunikere med omverdenen på en 
måde, der passer til nutidens krav og behov.

Fremtiden
Med de initiativer der er sat i gang, er 
boligselskabet godt rustet til at håndtere 
fremtidens udfordringer. Effektivitet vil 
være et nøgleord, som vi bliver nødt til at 
forholde os til. På bestyrelsessiden har vi 
brugt temaer for vores dagsordener. Det 
giver mulighed for en mere fyldestgørende 
drøftelse i bestyrelsen af et aktuelt emne. 
Det er også besluttet lejlighedsvis at invitere 
gæster til bestyrelsesmøderne dels for at 
drøfte mulighed for et samarbejde og dels 
for at skabe nye netværk. Med andre ord: Vi 
er åbne for nye muligheder.
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Udpluk fra årets gang i selskabet

Byggeri uden for Herningensisk jord
10 nye boliger i Ikast går over i historien som det første 
byggeri, Boligselskabet Fruehøjgaard har opført udenfor 
kommunegrænsen i eget regi. I april blev der holdt Åbent 
Hus, og interessen for de 10 almene boliger i hjertet af 
Ikast var overvældende. Udlejningsteamet anslår, at 
der i løbet af to timer kom godt 300 gæster for at se 
lejlighederne, men alle boligerne var allerede udlejet. De 
to faktorer giver en ret tydelig indikation af, at der er plads 
til flere af den slags boliger i Ikast-Brande Kommune.

NorthCamp
2015-2016 var året, hvor boligselskabets nye ungdomsboliger i 
Hernings midtby blev indtaget af unge forventningsfulde beboere. 
I august flyttede de første beboere ind på Nørregade 9, og i april fik 
de følgeskab af nye beboere på Kousgaards Plads. Det er ikke bare 
starten på historien for NorthCamp, men også starten på et nyt 
kapitel for hvert af de unge mennesker. Derfor er det noget ganske 
særligt. For Boligselskabet Fruehøjgaard betyder det, at vi nu har 
endnu flere ungdomsboliger, og vi er glade for at kunne skabe 
nogle gode og trygge rammer for de unge mennesker i Herning.

Renovering af Afdeling Fruehøj
Renoveringen på Fruehøj er næsten blevet en føljeton i boligselskabets 
årsberetning. Men det forgangne år er alligevel skelsættende, idet beboerne nu 
er blevet præsenteret for ret konkrete visualiseringer og beskrivelser af, hvad de 
har i vente. Vinderen af totalrådgiverkonkurrencen blev Årstiderne Arkitekter med 
Rambøll som ingeniørrådgiver, og i december blev der skrevet kontrakt. Allerede 
i januar og februar blev beboerne inviteret til et workshopforløb, hvor der var stor 
opbakning fra beboernes side. De mødte talstærkt op og arbejdede målrettet med 
prioriteringer og værdier for det kommende Fruehøj. En stor gruppe beboere har 
meldt sig frivilligt til at være ambassadører og guide beboerne igennem processen. 
De har været både arbejdsomme og engagerede, og boligselskabet håber, at de 
kan være med til at skabe fællesskab og samhørighed under renoveringen og 
forhåbentlig også bagefter.  

Nyt digitalt værktøj
Administrationen har arbejdet på højtryk for at kunne levere 
en ny hjemmeside. Teknologi er et værktøj, som mennesker 
anvender til at udvikle deres livsbetingelser – og i højere og 
højere grad er det noget, mange af os benytter til at gøre 
tilværelsen nemmere eller bedre for os selv. Boligselskabets 
gamle hjemmeside kunne ikke længere leve op til det behov, 
og den nye hjemmeside er derfor også et udtryk for en 
anderledes og mere tidssvarende måde at tænke på. I dag 

søger man information på nettet, og der bruges i stigende grad 
smartphones eller tablets. Dét er der taget højde for med den 
nye hjemmeside, som er udviklet i samarbejde med NEXT 2 
YOU Marketing. Der er blandt andet lagt vægt på det visuelle og 
på brugervenlighed. Hjemmesiden er en platform, som fremover 
vil blive brugt endnu mere til at informere, kommunikere, 
markedsføre og samarbejde. Boligselskabets logo har i samme 
ombæring fået en ansigtsløftning, som også giver mulighed for, 
at afdelingerne kan have deres eget individuelle logo.

Social ansvarlighed
Som boligselskab, hvis hovedmål er at skabe hjem til mennesker, har vi et ansvar for at bidrage til 
samfundet. I Brændgårdsparken blev beboerprojektet, Tryghed under Tag, afsluttet i december. Tryghed 
under Tag har igennem de sidste 5 år blandt andet været med til at skabe en ny kultur i afdelingen; en 
kultur, hvor beboerne kommer hinanden mere ved, og hvor flere frivillige melder sig til at tage en tørn 
for en sag, de brænder for. Der kommer flere beboere i Multihuset, end der nogensinde har gjort før. 
De frivillige tager selv initiativer, og det fordrer ikke bare, at der er god kontakt beboerne imellem men 
også, at der en god dialog mellem beboerne og administrationen. Det er boligselskabets mål fortsat 
at virke med omtanke for det enkelte menneske. Der bliver derfor tænkt nye tanker i forhold til det 
boligsociale arbejde i hele organisationen.
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Afdelingernes beretning
Afdeling Fruehøj (350 boliger)

Det meste af året har 
handlet om renovering og 
gårdlaugsmøder, og det 
er der brugt megen energi 
på. Vi har selvfølgelig også 
holdt grillfest, juletræsfest og 

fastelavn, og vi har holdt banko, ligesom 
vi plejer. Spis-sammen-aftenerne er 
blevet mere populære. Da vi startede, 
var det bare bestyrelsen, nu er vi ofte 
omkring 30. Som noget nyt udbyder vi et 
hjertestarterkursus for beboerne.

Agnete Petersen, formand

Afdeling Brændgårdsparken (306 
boliger)
Afdeling Brændgårdsparken 
har haft mange aktiviteter i 
årets løb. Aktivitetsgruppen 
og afdelingsbestyrelsen har 
kørt parløb, og det har givet 

hænder - og dermed ressourcer - til 
at lave flere arrangementer. Af gode 
oplevelser, kan blandt andet nævnes 
julemarked og sommerfest. Desuden 
afholdes jævnligt banko, fælles spisning, 
hyggetorsdage med mere.

Afdeling Vævergården (36 boliger)
Vævergården har ingen 
afdelingsbestyrelse, og de har 
heller ikke nogen faste sociale 
arrangementer. Beboerne 
har besluttet, at de skal have 
udskiftet køkkener i 2016.

Afdeling Børglumparken (103 boliger)
I Afdeling Børglumparken 
arbejdes der på at styrke 
fællesskabet, blandt andet via 
forskellige arrangementer som 
it-cafe, søndagscafe, væksthus, 
spiseordning og kortspil.  

Afdeling Søndergade (16 boliger)
Efter nogen tid uden 
bestyrelse, fik vi endelig valgt 
en ny afdelingsbestyrelse. I 
efteråret lukkede Aldi, og vi 
fik i stedet den nye restaurant 

Flammen. Det er fint og hyggeligt 
med lidt liv i gaden, dog savner vi 
indkøbsmulighederne. Det er også blevet 
en stor udfordring for vores gæster at 
finde en P-plads i nærheden. Vi glæder 
os over at bo i nogle af Hernings smukke 
gamle huse men synes, at de trænger 
til en kærlig hånd, idet maling og puds 
falder af. Her i nr. 20 B glæder vi os til 
sommeren og er i gang med at plante og 
pynte i haven.

Birgit Dürr, formand

Afdeling Storgården (40 boliger)
Midt i maj starter indsætning 
af nye køkkener i hele 
afdelingen, hvilket selvfølgelig 
har fyldt meget, siden 
beslutningen blev taget. 
Vores to årlige begivenheder, 

havedag i foråret og grillfrokost i 
sensommeren, er altid godt besøgt. 
Bestyrelsen har også i perioden inviteret 
til julefrokost og en revyaften, men det var 
der ikke den store interesse for.

Anny Skou Nielsen, bestyrelsesmedlem

Afdeling Birk Campus (323 boliger)
Der er ingen afdelings-
bestyrelse i Afdeling Birk 
Campus, men til gengæld 
har afdelingen et yderst 
velfungerende 'korps' af 
frivillige, der står for at 

arrangere events og holde gang i 
Studenterhuset.

Afdeling Aaparken (84 boliger)
Afdelingsbestyrelsen i Afdeling 
Aaparken nedlagde deres 
hverv i marts. Der blev herefter 
afholdt et ekstraordinært 
møde, men der blev ikke valgt 
en ny bestyrelse.

Afdeling Dalgasparken (72 boliger)
Her i  Afdeling Dalgasparken 
har vi budt velkommen til en 
del nye beboere  i det sidste 
år.  Aktivetetsudvalget har 
igen i år afholdt forskellige 

arrangementer i vores dejlige gildesal, 
bl.a. fællessang, julehygge, foredrag 
og vinsmagning. Dejligt at se at også 
en del af de nye beboere møder op til  
Aktivetetsudvalgets arrangementer. 
Der er vedtaget nye regler for handicap 
parkeringspladser i parkeringskælderen. 
På afdelingsmødet i september fik vi valgt 
to personer til vores nye værkstedsudvalg. 
De fik hurtigt sat skik på fællesværkstedet. 

Ole Kildevang Kristensen, formand

Afdeling Hammerthor (29 boliger)
Der er kommet nyt tag på 
to af afdelingens bygninger 
og ny beklædning på 
elevatortårnet. Der er 
ingen afdelingsbestyrelse i 
afdelingen.

Afdeling Klosterparken (12 boliger)
I vores lille hyggelige afdeling, 
fortsætter vi med at mødes i 
vores Pavillon “Mini Kloster” 
til et fællesarangement 
omkring Sankt Hans og i 
december til lidt julehygge. 

Ud over dette har vi taget initiativ til at 
plante krydderurter i blomsterkasserne 
på Pavillionen. Så kan vi alle nyde godt 
af at kunne høste lidt frisk grønt til 
maden. Vi kender hinanden i afdelingen, 
og den 2.4.2016 var vi inviteret med 
til bryllup hos et par af beboerne til 
vielse og efterfølgende reception med 
bryllupskage. Det var rigtig dejligt og 
hyggeligt.

Bodil Sønderkjær, formand

Afdeling NorthCamp (170 boliger)
I Afdeling NorthCamp har 
vi arbejdet med at komme 
i gang efter indflytningen 
i august. Vi har holdt flere 
sociale arrangementer, blandt 
andet en brætspilsaften og 

fastelavn. Vi har netop budt velkommen 
til resten af afdelingen, der lige er flyttet 
ind på Kousgaards Plads og ser frem til 
endnu flere sociale tiltag det næste år.

Lars Løkke Leth, formand
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 RESULTATOPGØRELSE                                                                                                                                                  *Afrundet til hele tusinder

Regnskab Budget Budget
2015 2015 2016

    ORDINÆRE UDGIFTER
 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 359 242 272
 Personaleudgifter 6.623 6.538 6.478
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.971 2.711 2.990

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 9.953 9.491 9.740
 Overskud 132 151 38

10.085 9.642 9.778
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 5.977 6.213 6.973
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.260 1.540 1.208
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 493 437 437
 Byggesagshonorar 2.279 1.300 1.123

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 10.009 9.490 9.741
 Renteindtægter netto 76 152 37
 Underskud 0 0 0

10.085 9.642 9.778

Hvert år gennemføres forvaltningsrevision af 
boligselskabets årsregnskab. Revisionen udføres dels i årets 
løb og dels i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, 
Revisionen omfatter en vurdering af økonomistyring, 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet baseret 

på analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af 
nøgletal, analyse af budgetafvigelser samt realismen 
i budgettets forudsætninger. Revisionen vurderer, at 
boligselskabet har etableret fornuftige forretningsgange, 
interne kontroller, målsætninger og målepunkter.

Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, 
kontingenter m.v. 

Personaleudgifter

Kontorudgifter og andre 
administrationsudgifter

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

Byggesagshonorar

Renteindtægter netto

Årsregnskab 

U D G I F T E R

Forvaltningsrevision

I N DTÆ G T E R

2015 i tal
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    BALANCE                                                                                                                                                                          *Afrundet til hele tusinder
Indeværende år Sidste år

2015 2014
      AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 4.205 4.299
 Andre anlægsaktiver 4.765 5.191
 Indskud i Byggefonden 9.820 11.022
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 18.791 20.512
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 20.674 18.867
 Andre tilgodehavender 3.226 2.140
 Værdipapirer og likvide beholdninger 38.787 32.502
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 62.687 53.509
 AKTIVER I ALT 81.478 74.021

Indeværende år Sidste år
2015 2014

PASSIVER

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 13.449 15.415
 Opskrivningshenlæggelser 0 115
 Arbejdskapital 7.495 7.364
 EGENKAPITAL I ALT 20.944 22.894
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 58.386 48.816
 Bankgæld 0 75
 Anden kortfristet gæld 2.148 2.236
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 60.534 51.127
 PASSIVER I ALT 81.478 74.021

64 %

Administrationsbygning

Andre anlægsaktiver

Indskud i Byggefonden

Afdelinger under opførelse

Andre tilgodehavender

Værdipapirer og likvide beholdninger

Dispositionsfond

Arbejdskapital

 Afdelinger i drift

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

PA S S I V E R
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