
ÅRSberetning 2016-2017

å temadagen i september blev 
det særligt tydeligt, at ansatte 
og organisationsbestyrelse er ét 

hold, der arbejder mod samme mål; 
Nemlig at styrke organisationen og at 
udvikle og effektivisere, så vi kan klare 
fremtidens udfordringer.
Markedsføring var på dagsordenen, 
og opgaven for ansatte og bestyrelse 
var at samarbejde og idéudvikle 
omkring den markedsførings-strategi, 
som tidligere på året blev udarbejdet 
sammen med en ekstern konsulent. 
Deltagerne blev fordelt i fire 
tværfaglige grupper, og der blev 
arbejdet koncentreret, diskuteret 
indgående og tænkt store tanker 

omkring boligselskabets omdømme 
og fremtid. 
Der var stor enighed om, at 
”udvendige” markedsføringstiltag 
som nyt logo, skilte og reklamefilm 
er helt nødvendige, men også at 
tiltagene skal stå mål med dét, vi rent 
faktisk gør – ellers bliver det hult. Vi 
skal altså være lige så gode som det, 
vi ”skilter med”, og gøre det, vi siger. 
Markedsføring handler derfor i lige 
så høj grad om, at vi hver dag gør os 
umage med det arbejde, vi udfører, 
den service, vi yder, og ikke mindst, 
at vi er imødekommende overfor 
beboerne - møder dem med et smil 
og et håndtryk!

Fra ideer til handling
Efter temadagen er der blevet 
samlet op på de mange ideer, og 
den nye strategi har udmundet i 
nogle helt konkrete tiltag blandt 
andet i forhold til synlighed. For 
eksempel kører 10 studerende rundt 

på studiecykler med boligselskabets 
logo, afdelingerne får nye skilte, 
og boligselskabet er kommet på 
Facebook. Sideløbende er der 
blevet arbejdet med at synliggøre 
de mange frivillige tiltag ude i 
afdelingerne. Alle disse tiltag - når de 
bliver synliggjort i beboerbladet og i 
pressen - medvirker til en uvurderlig 
og troværdig branding af os, som et 
boligselskab med aktive og levende 
afdelinger – steder man får lyst til at 
flytte til.
Boligselskabets markedsførings-
strategi skal ses som en dynamisk 
kraft og ikke som noget, der er lagt 
ind i en årlig planlægningscyklus – 
det er noget, som vi alle hver dag skal 
forholde os kreativt og nytænkende 
til. Det er en vedvarende proces 
med at finde, lære, gøre og justere. 
Jo mere vi træner vores strategiske 
færdigheder, desto bedre bliver 
vi til at klare os i en stadigt mere 
konkurrencepræget branche.

SAMMEN Er Vi StærkErE

P

Én gang om året mødes 
organisationsbestyrelse og 
ansatte omkring et tema, 
der er direkte relateret til 
udviklingen af organisationen.

 Den lille positive 
forskel i adfærd gennem 
hele organisationen kan 
være lige præcis den 
detalje, der skiller os ud 
fra mængden.
"

Den frivillige inDsats, siDe 5

Frivilliges indsats
De frivillige gør en stor forskel i de 
almene boligafdelinger, hvor de er 
med til at styrke fællesskabet og 
højne livskvaliteten for mange af 
de almene beboere.

Boligselskabet Fruehøjgaard
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Forandringens vinde blæser fortsat over bolig-
organisationerne. Her bliver konkurrence et nøgleord 
i fremtidens boligpolitik, som vi skal forholde os til, 
uanset om vi kan lide det eller ej. Vi har aldrig frygtet 
konkurrence. Vi har altid klaret os, det viser vores 
historie. Vi står som en stærk organisation af dygtige og 
dedikerede medarbejdere, der sammen med en visionær 
ledelse og en handlekraftig organisationsbestyrelse er 
klar til at håndtere fremtidens udfordringer.

Salg af Afdeling Søndergade
Ministeriet gav i november 2016 afslag på ansøgningen 
om at få lov til at sælge Afdeling Søndergade med den 
begrundelse, at ”boligerne er beliggende i Herning by, 
og de er fuldt udlejede”. Landsbyggefonden anbefaler 
på den baggrund, at de relevante parter sammen finder 
en løsning på problemerne. Afslaget fra ministeriet kom 
som en overraskelse for os. Vi må nu starte helt forfra og 
udarbejde en ny handlingsplan. Arbejdet er sat i gang 
med de relevante parter.

En social profil
En henvendelse har ført til, at boligselskabet har fået 
tilknyttet frivillige sociale viceværter. Da konceptet 
er helt nyt, har det været vigtigt for begge parter, at 
der er fuldstændig klarhed over, hvilke rammer, der 
arbejdes indenfor. rammerne, som er sat i samråd med 
de frivillige selv, er vedtaget på et bestyrelsesmøde. 
Arbejdsområderne er altså definerede og afgrænsede, 
mens selve opgaverne aftales mellem den enkelte 
beboer og den frivillige vicevært. De frivillige sociale 
viceværter er med til at opfylde vores ønske om at 
tilbyde de bedste rammer og muligheder for vores 
beboere, og har dermed en betydningsfuld rolle for 
vores boligsociale profil. 

Mere end en pind i stakittet
På en temadag i september for medarbejdere og 
organisationsbestyrelse satte vi os selv i fokus. Vi 
drøftede en række forslag om blandt andet synlighed. 
Her snakkede vi om større logo på biler og et styrket 
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samarbejde mellem administration og medarbejderne 
i ”marken”. Det var et fantastisk møde med mange 
objektive og konstruktive forslag fra dedikerede 
medarbejdere. Dette møde viste, at der generelt er 
udviklet en god kultur i boligselskabet, hvor der er 
respekt overfor hinanden. 
Med en stærkt stigende konkurrence blandt 
boligselskaberne vil det blive marginalerne, der 
afgør, om vi er et attraktivt boligselskab for såvel 
samarbejdspartnere som for nye beboere. Denne lille 
positive forskel i adfærd gennem hele organisationen fra 
organisationsbestyrelse over ledelse til medarbejdere 
kan være lige præcis den detalje, der skiller os ud fra 
mængden. Naturligvis vil der også være udfordringer 
hos os. Det ville være naivt at tro andet. Men hvor der er 
vilje, er der vej. 

Renovering Afdeling Fruehøj
Bestyrelsens arbejde har også drejet sig meget om 
renoveringsprojektet på Fruehøj. Vi troede, at vi havde 
sat kursen, men det viser sig, at der er nogle justeringer, 
der skal laves i maskinrummet, før skibet kan sejle.  
Licitationen i december blev noget dyrere end forventet. 
Det har betydet nye møder med entreprenører, 
rådgivere og andre for at få udarbejdet et nyt budget. 
Det er med tilfredshed, at vi kan konstatere, at alle 
arbejder sammen for at finde en løsning, så renoveringen 
kommer i land og med en husleje, der ikke overstiger 
det niveau, som beboerne i 2014 stemte ja til. 
Vi har noteret os, at den lokale presse Herning Folkeblad 
har skrevet om licitationen. Det har været en positiv 
oplevelse. 

Direktør
Boligselskabet er midt i en positiv udvikling, hvor nye 
projekter ser dagens lys. Vi er i gang med at bygge flere 
boliger i ikast-Brande kommune, vi har et spændende 
samskabelsesprojekt på bedding, vi arbejder med 
vores sociale profil, vi arbejder på selskabets synlighed 
og image og vi har sat flere andre initiativer i søen. Alt 
dette ville ikke kunne fortsætte i samme tempo med en 
direktør på deltid. Arbejdsvilkårene ville blive for dårlige. 
Organisationsbestyrelsen ønsker en fortsættelse af den 
udvikling, der er sat i gang i selskabet, og derfor har 
vi i efteråret 2016 opsagt aftalen med Domea om en 
splitansættelse af Birgitte Juhl. 
Organisationsbestyrelsen betragter udgiften for den 
øgede arbejdstid til direktøren som en investering i 
lighed med alle øvrige investeringer i selskabet, og 
beløbet tages af boligselskabets egenkapital. Det 
forventes, at tilgangen af nye lejemålsenheder over 
kort tid bliver udviklet tilstrækkeligt til at kunne omfatte 
investeringen fremadrettet.   

Fremtiden.
Ansættelsen af vores direktør i en fuldtidsstilling giver 
os naturligvis nye og flere muligheder. Etablering af 
politiske netværk, nye samarbejdsformer med øvrige 
aktører i boligområdet vil være svaret i en branche, der 
udsættes for langt mere konkurrence end tidligere. 
Vi skal samtidig forholde os til de nye krav om 
effektiviseringer i hele boligsektoren. Der er ingen tvivl 
om, at fremtidens udfordringer kommer, uanset om vi vil 
dem eller ej, men det handler om, hvordan vi løser de 
udfordringer. Her er vi godt rustet. 

 

Å r e t s  a k t i v i t e t e r  /  B e s t Y r e L s e N

- 3 -

Vivian BøjgaardMona Haven 
Jensen

Ole Kildevang
Kristensen

Lotte Jensen



Å r e t s  a k t i v i t e t e r  /  s e L s k a B e t

Året der gik
i boligselskabet

- Boligselskabet Fruehøjgaard • ÅRSBERETNING 2016-2017 -

- 4 -

Bestyrelsesåret 2016-
2017 har budt på mange 
positive begivenheder. 
Vi har samlet nogle af 
højdepunkterne her. tak til 
beboere, medarbejdere, 
samarbejdspartnere, 
Herning kommune og 
andre, der på en eller 
anden måde har sat præg 
på årets gang.

Det er ikke altid, at tingene går som forventet – heller ikke når, man er en professionel 
organisation, der har omgivet sig med dygtige rådgivere. Der er visse ting, man bare 
ikke er herre over. I året 2016-2017 har renoveringsprojektet i Afdeling Fruehøj mødt 
et par bump på vejen. Siden repræsentantskabsmødet sidste år, har Boligselskabet 
Fruehøjgaard og rådgiverne på projektet arbejdet på at få de løse ender til at mødes. 
Der er krav, som skal være opfyldt for, at Landsbyggefonden vil give tilsagn til 
støttede lån, der er krav fra Herning kommune., og der er visse forventninger 
fra beboerne. Licitationen i december var for dyr, så nu arbejdes der på at finde 
besparelser og optimeringer indenfor rammer, som stadig lever op til de krav og 
forventninger. Beboerne har væbnet sig med tålmodighed, og en gruppe beboere 
har været særligt aktive i de gårdlaug, der i starten af renoveringen blev nedsat. De 
har hjulpet med at få informationer ud til beboerne og lave arrangementer som ”Aktiv 
tirsdag”, fællesspisning og klassisk koncert i afdelingens fælleshus. 

Efter at Post Danmarks A- 
og B-breve blev afskaffet, 
er det blevet noget mere 
langsommeligt at sende breve 
med almindelig post. Derfor 
indførte boligselskabet i august 
”Digital kommunikation”, hvor 
lejerne kan tilmelde sig og få 
breve og anden korrespondance 
digitalt.

Digital kommunikation

Selvom Boligselskabet Fruehøjgaard 
ikke oplever tomgang eller har 
udlejningsproblemer, så kan vi ikke 
komme udenom, at konkurrencen på 
boligmarkedet er stadigt voksende, og 
at vi er nødt til at være synlige. Vi har 
derfor lavet en strategi for fremtidig 
markedsføring og skiltning. 
Der er blandt andet fokus på, at 
fastholde den unge målgruppe 
også efter studierne, og derfor har 
10 beboere fra NorthCamp siden 
september kørt rundt i byen på 
studiecykler, der er iført vores logo. 

Desuden har reklamefilmen "Too BIG 
for Herning" med stor succes kørt i 
X-busserne både i foråret 2016 samt i 
foråret 2017.
Nye skilte skal være med til at sikre, at 
boligselskabets afdelinger er synlige 
i bybilledet. Derfor får alle afdelinger i 
løbet af de næste to år nye skilte.

Markedsføring

Boligselskabet fortsætter med at kigge efter nye muligheder og nye projekter, og 
der er flere byggeprojekter i støbeskeen.
En ny afdeling er under opførelse på Hyvildvej i Brande. Afdelingen består af 28 
familieboliger, som forventes klar til indflytning i løbet af sommeren 2018.
Der opføres desuden 10 familieboliger i ikast, tæt på hovedgade og butikker. 
Byggeriet forventes også at være færdige i sommeren 2018.

Nybyggeri

Renoveringen på Fruehøj



i Boligselskabet Fruehøjgaard er der 
mange frivillige, der gør en kæmpe 
indsats - som bestyrelsesmedlem eller 
som frivillig i anden sammenhæng.
Året igennem har der været forskellige 
tiltag i boligselskabets afdelinger.

Fællesspisning er et hit
Én af de aktiviteter, der har vundet 
særligt indpas over hele paletten er 
fællesspisning. Mad kan tilsyneladende 
samle folk på tværs af alder, 
interesser og kulturer. Der er 
fællesspisning blandt andet på 
NorthCamp, i Børglumparken, i 
Brændgårdsparken og på Fruehøj. 
Her står frivillige i køkkenet og laver 
mad til mange mennesker, og for 
et ganske beskedent beløb kan 
beboerne den dag slippe for at lave 
aftensmad og i stedet spise med andre 
beboere i afdelingens fælleslokaler.

Nye slags frivillige
i det hele taget stiger antallet af 
frivillige i boligselskabets afdelinger, og 
i 2016 blev Boligselskabet Fruehøjgaard 
kontaktet af endnu en ildsjæl, som 
ønskede at bruge en del af sin fritid 
på at være noget for nogen i vores 
boligselskab. 
Det specielle ved denne henvendelse 
er, at den kom udefra. Det var altså 
ikke en beboer i en af boligselskabets 
afdelinger. På baggrund af overvejelser, 
møder og dialog med engagerede 
frivillige ude i afdelingerne, har det ført 
til at Boligselskabet Fruehøjgaard, nu 
kan tilbyde beboerne besøg og hjælp 
fra frivillige sociale viceværter. 
Projektet er med små skridt blevet 
afprøvet og udviklet i Børglumparken 

og Brændgårdsparken. Begge steder 
har de frivillige gjort en stor indsats 
for at introducere den frivillige sociale 
vicevært for beboerne og omvendt. 
Uden de frivillige beboere, som 
sparringspartnere i udviklingen af 
projektet og som værter for projektet 
ude i afdelingerne kunne projektet ikke 
lykkes.   
indtil nu har vi to frivillige og målet er, at 
de med tiden bliver til flere.

Professionelle samarbejder
Der tegner sig også en ny model for 
andre aktiviteter i boligselskabets 
afdelinger. En model, hvor de 
frivillige spiller en stor rolle, men hvor 
professionelle aktører også byder ind 
med det, de kan. Det sker for eksempel 
i Brændgårdsparkens Multihus. Her 
har Sangens Hus et stort musikprojekt 
for børn, og i sommerferien har både 
teamteatret og Sangens Hus et tilbud 
for børn.
De frivillige er vigtige, for de er med 
til at skabe rammen om aktiviteterne 
og sørge for den hjemlige og 
hyggelige stemning. Dét er enormt 
værdiskabende og helt afgørende for 
projekternes succes. Uden de frivillige 
eksisterer projekterne ikke.

Hvad driver de frivillige?
Når man taler om frivillige, så er de 
forskellige, som mennesker er flest. Det 

betyder også, at det er vidt forskelligt, 
hvad der driver dem. En snak med 
nogle af boligselskabets frivillige har 
givet indblik i, hvad der motiverer dem 
til at yde en frivillig indsats. 
i en af boligselskabets mindste 
afdelinger, klosterparken, består 
"frivillig-korpset" af blot tre 
bestyrelsesmedlemmer. Aage Voigt 
fortæller, at han drives af en personlig 
interesse i at forbedre status quo, 
hvorimod Leif Sønderkjær er drevet af 
det sociale fællesskab, der følger med. 
Bodil Sønderkjær, som er afdelingens 
formand og også frivillig uden for 
afdelingen, vil bare gerne dele ud af 
sine erfaringer og sin viden. 

Nye frivillige skaber nye aktiviteter
i Brændgårdsparken og på Fruehøj 
er der endnu flere frivillige og endnu 
flere interesser, og det kræver både 
samarbejdsevner og rummelighed at få 
det hele til at balancere. 
Det har de frivillige formået, og der er i 
det seneste års tid kommet mange nye 
aktiviteter på banen. Blandt andet er der 
kommet teaterforening, ungdomsklub 
og it-café i Brændgårdsparken og en 
ugentlig aktivitetsdag på Fruehøj med 
både it-café, gåtur og hyggecafé. 
Ved ungdomsboligerne er der masser 
af nye aktiviteter på programmet hele 
tiden. Her er det et "event-udvalg", der 
står for at arrangere og invitere, ligesom 
det blandt andet i Dalgasparken og 
Børglumparken, er et "aktivitetsudvalg", 
der driver afdelingens aktiviteter. De 
afdelinger, der ikke har frivillige, har 
ganske enkelt ingen aktiviteter. Derfor 
er de frivillige faktisk helt uundværlige 
for fællesskabet.

Å r e t s  a k t i v i t e t e r  /  F r i v i l l i g e

- 5 -

Den frivillige indsats 
 er en HJØRNESTEN

Du kender dem godt – dem, der altid er på banen, når 
det handler om at arrangere og stable på benene. De 
har allerede gjort en stor forskel, for dig og for mig, for 
samfundet og for fællesskabet. 

Igen i år har den frivillige indsats 
i samtlige afdelinger vist sig 

uvurderlig for det sociale liv og 
fællesskab blandt beboerne 
og ikke mindst for det gode 

samarbejde med boligselskabet. 
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 RESULTATOPGØRELSE                                                                                                                                                  *Afrundet til hele tusinder

Regnskab Budget Budget
2016 2016 2017

    ORDINÆRE UDGIFTER
 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 241 272 274
 Personaleudgifter 6.661 6.478 6.839
 kontorudgifter og andre administrationsudgifter 2.924 2.990 3.216

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 9.826 9.740 10.329
 Overskud 0 38 37

9.826 9.778 10.366
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 6.868 6.973 7.298
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.224 1.208 1.216
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 466 437 437
 Byggesagshonorar 1.166 1.123 1.378

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 9.724 9.741 10.329
 renteindtægter netto 53 37 37
 Underskud 49 0 0

9.826 9.778 10.366

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 administra-
tionsudgifter

Administrationsbidrag betalt af afde-
lingerne
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
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    BALANCE                                                                                                                                                                          *Afrundet til hele tusinder
Indeværende år Sidste år

2016 2015
      AktiVEr

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 4.112 4.205
 Andre anlægsaktiver 4.096 4.766
 indskud i Byggefonden 10.901 9.820
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 19.109 18.791
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 35.895 20.674
 Andre tilgodehavender 1.172 3.226
 Værdipapirer og likvide beholdninger 33.153 38.787
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 70.220 62.687
 AktiVEr i ALt 89.329 81.478

Indeværende år Sidste år
2016 2015

PASSiVEr

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 15.261 13.449
 Opskrivningshenlæggelser 8 0
 Arbejdskapital 7.446 7.495
 EGENKAPITAL I ALT 22.715 20.944
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 58.696 58.386
 Bankgæld 6.016 0
 Anden kortfristet gæld 1.902 2.148
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 66.614 60.534
 PASSiVEr i ALt 89.329 81.478

64 %

Administrationsbygning

Andre anlægsaktiver

indskud i Byggefonden

Afdelinger under opførelse

Andre tilgodehavender

Værdipapirer og likvide beholdninger

Dispositionsfond

Arbejdskapital

 Afdelinger i drift

Anden kortfristet gæld

Opskrivningshenlæggelse

Bankgæld

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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i 2016-
2017...

Boligselskabet Fruehøjgaard er en almen boligorganisation, der opfører, 

udlejer og administrerer almene studie-, familie- og ældreboliger

LÆS MERE PÅ FRUEHOJGAARD.DK OG FØLG OS PÅ 

Boligselskabet Fruehøjgaard • Aaparken 2 • 7400 Herning •          post@fruehojgaard.dk •       76 64 66 00

Årsberetning 2016-2017 er udgivet 

af organisationsbestyrelsen i 

Boligselskabet Fruehøjgaard / maj 2017 / 

Ansvarshavende: formand Steen Jonassen 

/ redaktion: Lene Merrild og Carina 

k. Pedersen / Lay-out: Boligselskabet 

Fruehøjgaard / tryk: trykstuen, Herning

...
blev der afholdt to tema-
aftener for bestyrelser 
og frivillige. i oktober 
handlede det om at søge 
fonde og i januar om 
frivillige sociale viceværter 
og delebiler.

...
trådte det nye 
kontanthjælpsloft i 
kraft, og Boligselskabet 
Fruehøjgaard fik en 
aftale med Økonomisk 
rådgivning i Herning 
for at hjælpe beboere i 
økonomisk knibe.

...
blev ungdomsboligerne 
på Nørregade 9 
hædret med en 
bygningspræmieringspris.

...
I juni 2016 fik 
Boligselskabet 
Fruehøjgaard 196.000 
kr. i støtte fra Ensomme 
Gamles Værn til 
projektet "Fællesskab & 
Flyttehjælp", som finder 
sted i Afdeling Fruehøj. 
Projektet handler om at 
koordinere en indsats, 
hvor beboere hjælper og 
støtter hinanden gennem 
renoveringen, fx med 
at pakke boligen ned i 
flyttekasser og ved at 
hjælpe især de ældre 
beboere ind i afdelingens 
sociale liv.


