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 Både ledelse, 
medarbejdere og bestyrelse har 
evner og vilje til at tænke nyt, 
samt til at træffe beslutninger 
på et oplyst grundlag. Det er 
den stærkeste platform en 
organisation kan have. 

"
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Vi tager et ansvar
Som alment boligselskab 
tager vi et socialt ansvar, 
men vores indsats var ikke 
meget værd uden de mange 
frivillige, som står for en lang 
række sociale aktiviteter. 

Boligselskabet Fruehøjgaard

2017 I TAL, SIDE 6       BESTYRELSENS BERETNING, SIDE 2



På mange måder har bestyrelsesåret 2017-2018 været et 
godt år for boligselskabet. Vores organisation er i fortsat 
udvikling, og vores aktiviteter i Ikast-Brande kommune har 
givet os flere boliger. Den kommunale samarbejdsmodel 
mellem privat og alment byggeri har nok givet os 
udfordringer, men det er udfordringer, som der er fundet 
løsninger på, og der er i processen blevet skabt et godt 
samarbejde med vores samarbejdspartnere, private 
bygherrer såvel som lokale politikere og embedsfolk. 
I Herning Kommune er der også et godt samarbejde. 
Vi har en god og konstruktiv dialog, og vi er ikke kede 
af konkurrence. Lad boligselskaberne konkurrere på 
kreativitet, kvalitet, tidsplaner, økonomi - sålænge 
vilkårene er ens for alle.

Stærk kultur
Vi har en stærk og positiv kultur i organisationen. Både 
ledelse, medarbejdere og bestyrelse har evner og vilje til 
at tænke nyt, samt til at træffe beslutninger på et oplyst 
grundlag. Det er den stærkeste platform en organisation 
kan have. 
Vi vil ses som et professionelt boligselskab - og som en 
attraktiv samarbejdspartner. Vi holder fokus på vores 
kerneopgaver, som er at bygge og vedligeholde gode 
og attraktive boliger, der er til at betale for det almene 
menneske. Det kræver en sund økonomi, det kræver, at vi 
er driftssikre i nybyggeri og i renoveringer, og det kræver, 
at vi har en organisationsform med klare rollefordelinger. 
Det er noget af det, som vi i organisationsbestyrelsen har 
fokus på. 
Der er en helt unik kultur i organisationen. Vi forstår 
hinanden, fordi der er skabt en fælles platform, blandt 
andet qua vores temamøder, hvor beboerdemokrater 
og frivillige samles til temamøder. Her bydes op til god 
dialog, som giver forståelse for hinandens synspunkter.
Der er også i organisationsbestyrelsen truffet beslutning 

om, at vi vil være med til at tage et socialt ansvar. Det 
gør vi blandt andet ved at bakke op omkring boligsocialt 
arbejde. Vi har for eksempel sat ressourcer af til at sætte 
et projekt med frivillige sociale viceværter i gang.  
Det boligsociale arbejde er givtigt for alle, og aktiviteter 
rundt omkring i boligselskabet med frivillige aktører er i 
en positiv udvikling. Boligområderne og de boligsociale 
indsatser er dynamiske. Der vil hele tiden være nye 
initiativer og nye problemstillinger, der skal løses, så her 
er en opgave, som vi sandsynligvis aldrig når helt i mål 
med. 
Alle de ting, vi gør, er med til at skabe en fortælling om 
os. Derfor er det også vigtigt, at de gode historier bliver 
bakket op af den synlighed, vi skaber i gadebilledet. 
Det er altså ikke blot historierne, men også skiltene i 
afdelingerne, medarbejdernes påklædning og logoet på 
bilerne, som skal sige noget om, hvilken organisation vi er, 
hvilke værdier vi står for, hvad vi vil måles på, samt hvilke 
kvaliteter organisationen indeholder. Vi stiller store krav til 
os selv. Det gør vi også til eksterne aktører.

Samskabelse
Vi har gået og barslet med en lille ny. Vi kalder den 
Samskabelse – Bo, Lev og Lær. Det er et projekt, som 
søger at skabe et miljø, hvor mennesker med psykisk 
sårbarhed kan bo, uddanne sig og arbejde i et trygt 
lokalområde, som samtidig er inkluderet i det omgivende 
samfund. Sådan et miljø vil tilgodese sårbare menneskers 
fysiske og mentale sundhed og fremme sociale 
fællesskaber med henblik på at sikre øget livskvalitet, 
samt at styrke mulighederne for tilknytning til uddannelse 
og arbejdsmarked.  
Det ambitiøse projekt understøtter dermed recovery 
og inklusion og fokuserer på at skabe øget livskvalitet 
gennem det byggede miljø. Med projektet udarbejdes 
også en tværgående samarbejdsmodel for en mere 
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helhedsorienteret og 
sammenhængende indsats på 
psykiatriområdet på tværs af 
offentlige og private aktører. 
Vi ser det som et stærkt 
udviklings-og læringsprojekt 
med et nationalt udbredelses-
potentiale. 
I projektet samarbejder vi blandt 
andet med SIND og en bred 
vifte af andre aktører, Det har 
indtil nu været en lærerig og 
kompliceret proces.  
Udover at have fornøjelsen af 
at være med i et banebrydende 
projekt, indgår der i projektet 
også almene boliger. Der er 
altså tale om et projekt, som 
har et perspektiv, der styrker 
vores boligsociale profil, og som 
i princippet kan bruges i enhver 
kommune i landet som grundlag 
for øget vækst - under visse 
forudsætninger. 

Egenkontrol
Den almene boligbranche er 
en reguleret branche, hvor 
der er lovgivet for næsten 
alt, herunder som noget nyt 
egenkontrol. For os er det 
dog ikke et helt nyt begreb. 
Vi har for længe siden truffet 
en beslutning om, at vores 
økonomichef er med til 
alle bestyrelsesmøder, så 
bestyrelsen bliver grundigt 
informeret, inden der træffes 
beslutninger om nogen som 
helst økonomisk disposition. 
Der er på revisors 
anbefaling indført en 
række forretningsgange. 
Organisationsbestyrelsen 
har tæt kontakt med ledelse 
og administration om de 
interne strukturer. På alle 
boligselskabets projekter 
som renovering, nybyggeri 

og sociale tiltag er der et 
tæt samarbejde mellem 
regnskabschefen og direktøren 
i forhold til at informere 
organisationsbestyrelsen.

Innovativ fremtid
At have en innovativ 
produktudvikling i et 
boligselskab lyder måske lidt 
”langhåret” for nogle. Men vi skal 
også have fokus på fremtidens 
boligformer. Hvilke muligheder 
giver det for den almene sektor 
i fremtidens boligmarked. På 
et bestyrelsesmøde havde vi 
besøg af fire studerende, som 
gav organisationsbestyrelsen en 
status på et udviklingsprojekt, 
de har lavet i samarbejde 
med boligselskabet i løbet 
af efteråret. Det var et 
spændende projekt med 
mange forskellige vinkler 
på fremtidens boligformer, 
hvor omdrejningspunkterne 
var social innovation og 
iværksætternetværk.
På samme måde har elever fra 
arkitektskolen i Århus, gennem 
nogle meget spændende 
projekter, givet deres bud 
på fremtidens boliger. Vi er i 
bestyrelsen opmærksomme 
på, at vi måske skal kigge til 
andre sider, til eksperter og 
vidensgrupper, som arbejder 
med projekter om fremtidens 
boliger. Det kan være, at vi 
skal til at have et nærmere 
samarbejde med nogle af de 
grupper, for måske er det her, 
vi finder nogle af svarene på, 
hvordan fremtidens boliger skal 
se ud. Der er i hvert fald ingen 
tvivl om, at fremtiden bringer 
nye udfordringer for vores 
branche, og det er noget af dét, 
vi skal ruste os til at kunne takle.

 

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 -

Karen-Marie 
Holse

Harly Jørgensen

Steen Jonassen
Formand

Vivian Bøjgaard

Agnete Petersen

Lynge Kristensen
Næstformand

Mona Haven 
Jensen

Ole Kildevang
Kristensen

Lotte Jensen

BESTYRELSEN  
I BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD



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 2017-2018 -

- 4 -

Bestyrelsesåret 2017-
2018 har som altid budt 
på nye og spændende 
begivenheder. Her er nogle 
af højdepunkterne. Tak til 
beboere, medarbejdere, 
samarbejdspartnere og 
andre, der på den ene eller 
anden måde har bidraget til 
årets gang i Boligselskabet 
Fruehøjgaard.

Renovering af boligselskabets største afdeling

Nærværende og effektiv drift

I september gik entreprenørerne i 
gang med at renovere den første 
blok på Brorsonsvej i Afdeling 
Fruehøj. For beboerne er det en stor 
omvæltning at skulle genhuses, 
så det var glædeligt, da de første 
beboere i januar kunne flytte ind i 
en ny-renoveret bolig.  
Landsbyggefondens krav om 
tilgængelighed i boligerne har gjort 
det nødvendigt at lægge nogle af 
boligerne sammen. Det har betydet, 
at mange boliger er forandret, 
ikke bare i udseende, men også i 
størrelse, så der er beboere, der 

flytter permanent til en anden bolig 
end deres oprindelige, fordi den 
ikke længere passer til deres behov.
Der bliver derfor lagt meget arbejde 
i at få puslespillet til at gå op. Det er 
vigtigt for boligselskabet at forsøge 
at opfylde så mange af beboernes 
behov og ønsker som overhovedet 
muligt. 
Renoveringen går nu sin gang, 
og der har været udfordringer 
undervejs, som der ofte er, når 
man renoverer ældre bygninger. 
Men selvom det har medført 
nogle ændringer af datoer og 

procedurer undervejs, 
har beboerne vist 
både tolerance og 
tålmodighed igennem 
processen, og vi har 
stor tillid til, at det hele 
kommer til at glide 
lettere fremadrettet.

Digital service

Billede fra 
Åbent Hus i februar

Digitalisering er ikke bare udvidet 
service - det er også effektivisering. 
I de seneste år har digitaliseringen 
for alvor fået tag i samfundet og 
i boligselskabet. Vi har digitalt 
syn, digitale lejekontrakter, digital 
kommunikation, beboerweb, sociale 
medier og nyhedsbreve. I 2017 fik 
beboerne og bestyrelserne et nyt og 
forbedret intranet, hvor de kan hente 
oplysninger vedrørende deres bolig, 
fx. husleje og forbrug. Desuden kan de 
finde lejekontrakt, plantegninger og 
breve fra administrationen.

Effektiv drift er på alles læber. Det gælder 
også i Boligselskabet Fruehøjgaard.
Vi har blandt andet fået flere 
robotplæneklippere, og de to grønne 
teams er blevet til ét team under 
"Parkafdelingen". Sammenlægningen 
gør det muligt at udnytte både maskiner 
og mandskab bedre. Det betyder, at 
vi er blevet færre maskiner og færre 
medarbejdere.  
De tilbageværende medarbejdere udgør et 
stærkt team, som sammen tager sig af de 
grønne områder i boligselskabet.



Det sker sjældent, at vi bruger begrebet CSR om det 
arbejde, vi laver, men faktisk gør vi i Boligselskabet 
Fruehøjgaard rigtig meget i socialt ansvar, også 
kaldet CSR. Men hvad er CSR for os i Boligselskabet 
Fruehøjgaard?

Fremmer frivillighed
Først og fremmest har vi en klar bevidsthed om, at det 
er beboerne, som tager det største sociale ansvar. Vores 
indsats var ikke meget værd uden de mange frivillige, som 
står for en lang række sociale aktiviteter. Hertil kommer 
de mange beboere, som hver dag, og ofte uden at tænke 
over det, tager sig af deres naboer, og som med smil og 
venlighed møder deres medbeboere, skaber tryghed og 
en rar stemning – det er dér, den sociale ansvarlighed 
virkelig findes! Vores fornemste opgave er at støtte vores 
beboere i dette medmenneskelige engagement og 
store frivillige arbejde. Derfor bruger vi i Boligselskabet 
Fruehøjgaard rigtig mange ressourcer på at støtte og 
styrke frivilligheden i vores boligområder. I løbet af de 
sidste par år, er der sket en stor udvikling på det område.
Vi har nogle aktive beboerdemokrater, som gør et 
stort stykke arbejde både i forhold til at varetage 
beboernes interesser og sørge for, at afdelingsmødets 
beslutninger bliver ført ud i livet, men også i forhold til at 
styrke fællesskabet og sikre en positiv social udvikling. 
Udover afdelingsbestyrelsen er der flere afdelinger, der 
har aktivitetsudvalg og andre frivillige, som skaber et 
interesse-baseret fællesskab omkring aktiviteter som 
fællesspisning, spilleaften, hyggecafé, zumba og meget 
andet. I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi valgt at støtte 
op omkring frivilligheden blandt andet ved at holde 
temaaftener for beboerdemokrater og frivillige, hvor de 
kan komme og blive inspirerede og udveksle erfaringer 
med hinanden.

Støtte til projekter
Der er også afsat mandetimer til at støtte op omkring 
de frivilliges ideer og aktiviteter på andre måder. 
Boligselskabets udviklingskonsulent har i samarbejde med 
beboere og frivillige sendt ansøgninger afsted til blandt 
andet Trygfonden og Nordeafonden til projekter, som er 

affødt af de frivilliges egne ideer og ønsker. Brændgård 
Amatør Teater forening har for eksempel fået støtte fra 
Nordeafonden, og Brændgård Unge Club har fået tilskud 
fra Tuborgfondet til blandt andet madlavning og udflugter 
med de unge. Boligselskabets projekt med frivillige sociale 
viceværter har også fået bevilget et ret stort beløb til 
udvikling af projektet, til rekruttering af frivillige og match 
med beboere, som har brug for en håndsrækning, og ikke 
mindst til aktiviteter og læringsforløb for de frivillige.

Fælles indsats
Udover at arbejde med social ansvarlighed helt tæt på 
beboerne, arbejder vi også med social ansvarlighed på et 
mere overordnet niveau, hvor vi retter opmærksomheden 
mod den generelle udvikling i vores boligområder. 
I forbindelse med det arbejde, har vi blandt andet 
indledt et samarbejde med kommunen og med andre 
almene boligselskaber i Herning, hvor vi undersøger 
mulighederne for et samarbejde omkring en fælles 
boligsocial helhedsplan, der skal fremme en positiv 
udvikling. Derudover arbejder vi på at koordinere og skabe 
samarbejde til de sociale og kulturelle indsatser og tilbud, 
som tilbydes af blandt andet Herning Kommune, lokale 
kultur-institutioner (fx Team Teatret og Ensemble Midtvest) 
og frivillige organisationer (fx Red Barnet Ungdom og 
Dansk Folkehjælp). Vi arbejder på at flytte disse tilbud 
tættere på vores beboere, helt konkret ud i afdelingernes 
fælleshuse og lokaler, til glæde og gavn for beboerne og 
vores boligområder. 

Er social ansvarlighed en investering?
Ja måske. Der er eksempler på almene boligselskaber, 
som forsøger at undersøge, om de ved at investere i 
beboernes trivsel og det sociale fællesskab i afdelingerne  
kan spare penge. For eksempel undersøger de, om de 
kan måle et fald i udgifterne i forbindelse med fraflytning, 
samt i udgifterne til håndtering af klager og konflikter. 
Så måske er social ansvarlighed en investering, som kan 
betale sig, og det er ikke uvæsentligt i en tid, hvor den 
almene boligsektor arbejder benhårdt med effektivisering 
og besparelser, og måske i lyset heraf, nedprioriterer de 
sociale indsatser.
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Som boligselskab tager vi et socialt ansvar. Vi 
arbejder dagligt med mennesker, og dét, vi gør, 
påvirker mange menneskers liv og hverdag.

Nærværende og effektiv drift

Almen social ansvarlighed
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Regnskab Budget Budget
2017 2017 2018

    ORDINÆRE UDGIFTER
 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 298 274 282
 Personaleudgifter 6.975 6.839 7.339
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 3.249 3.216 3.225

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 10.522 10.329 10.846
 Overskud 36 37 38

10.558 10.366 10.884
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 7.298 7.298 7.805
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.224 1.216 1.226
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 604 437 437
 Byggesagshonorar 1.405 1.378 1.378

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 10.531 10.329 10.846
 Renteindtægter netto 27 37 38
 Underskud 0 0 0

10.558 10.366 10.884

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

Byggesagshonorar

Årsregnskab 

U D G I F T E R

Forvaltningsrevision

I N DTÆ G T E R

2017 i tal
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    BALANCE                                                                                                                                                                            *Afrundet til hele tusinder
Indeværende år Sidste år

2017 2016
      AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 4.019 4.112
 Andre anlægsaktiver 4.415 4.096
 Indskud i Byggefonden 12.087 10.901
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 20.521 19.109
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 37.544 35.895
 Andre tilgodehavender 1.641 1.172
 Værdipapirer og likvide beholdninger 33.399 33.153
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 72.584 70.220
 AKTIVER I ALT 93.105 89.329

Indeværende år
2016

PASSIVER

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 18.025 15.261
 Opskrivningshenlæggelser 264 8
 Arbejdskapital 7.483 7.446
 EGENKAPITAL I ALT 25.772 22.715
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 61.256 58.696
 Bankgæld 4.385 6.016
 Anden kortfristet gæld 1.692 1.902
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 67.333 66.614
 PASSIVER I ALT 93.105 89.329

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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Egenkontrol

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgard har 
fået en ny opgave. I forbindelse med årsberetningen, skal der, 
som noget nyt, gøres rede for økonomistyring og egenkontrol i 
boligorganisationen og i dens afdelinger.

Det er organisationsbestyrelsens 
opgave at kontrollere, at der i 
boligorganisationen er en god 
økonomistyring og egenkontrol. 
Der skal være fokus på aktivitet, 
kvalitet og effektivitet. Derfor er det 
et krav, at organisationen løbende 
gennemfører egenkontrol med 
henblik på at øge sparsomme-
lighed, produktivitet og effektivitet. 
Hvis der på baggrund af tal eller 
målinger findes grundlag for for-
bedringer, skal der handles på det.  
Boligorganisationen skal have 
skriftlige forretningsgange på 
alle væsentlige driftsområder 
i organisationen, og der skal 
fastsættes mål for udviklingen i hver 
afdelings samlede driftsudgifter for 

den kommende 4 års periode.  
Egenkontrollen er indarbejdet i 
bestyrelsens årshjul, og de skal 
blandt andet drøfte målsætninger, 
vurdere analyser og resultater 
samt tage stilling til revisors 
bemærkninger og anbefalinger.

Effektiviseringer
Boligselskabernes Landsforening 
(BL) har sammen med 
Kommunernes Landsforening 
(KL) aftalt effektiviseringer for 1,5 
mia. kroner frem mod 2020 for at 
sikre en rimelig huslejeudvikling. 
For at kunne effektivisere, er det 
nødvendigt at kende sine mål og 
sikre fornuftige forretningsgange, 
interne kontroller og målepunkter. 

Det handler med andre ord om 
at have styr på mission, vision og 
værdier og løbende vurdere, om det 
stadig er realistiske og brugbare mål.

Løbende egenkontrol
Boligselskabet Fruehøjgaard holder 
øje med, at administrationsbidraget 
ligger på et rimeligt niveau, og 
at udlejningen fungerer optimalt. 
Vedligeholdelsesplaner sikrer en 
optimal drift af vores boliger, både 
i forhold til bygningernes stand og 
i forhold til afdelingernes økonomi. 
Vi måler løbende vores arbejde 
blandt andet ved hjælp af de 
beboertilfredshedsundersøgelser, 
som vi sender ud til vores beboere 
ved både indflytning og fraflytning.

Sparsomme-
lighed

(fx. udbud af opgaver, 
udnyttelse af rabatter, 

og planlægning)

Målsætning

Bevillinger
(ressourcer) 
til rådighed

Aktivitet
(forbrug af 
ressourcer)

Frembragte 
præstationer

Resultat 
i 

bred forstand

Produktivitet
(via nøgletals-analyser

 og benchmarking)

Effektivitet
(virkning og effekt 

- Når vi vores mål?)

Ledelse og 
styring

(fx. budget-procedurer 
vedligeholdelses-

planer og opfølgning)

Egenkontrol substantiv

Betydninger
Dét at en virksomhed har 
ansvar for selv at foretage visse 
kontrolmålinger og registrere 
resultaterne.

Ord i nærheden
Bedømmelsekontrol, eftersyn, 
besigtigelse, tjek, aftjekning, check-
up, kvalitetskontrol, egenkontrol, 
stikprøvekontrol, rutineeftersyn, 
tilsyn, fejlfinding, tilsyn og 
kontrol, besigtigelsesforretning, 
hovedeftersyn  
 
Fra den Danske Begrebsordbog, kap. 15



Administrationsbidrag
Størrelsen af administrationsbidraget fastsættes af organisationsbestyrelsen, så det samlede bidrag dækker 
boligorganisationens udgifter til driftsadministration. 
Der kan være forskel på, hvad administrationsgebyret indeholder, og derfor kræver det lidt mere indsigt, når 
man skal sammenligne de forskellige boligselskabers administrationsbidrag.
Når vi vurderer, om administrationsgebyret er for højt eller for lavt, sammenligner vi blandt andet udviklingen 
henover årene. Nedenfor ses administrationsgebyret sammenlignet med 3 andre boligorganisationer for årene 
2012 - 2016 i kroner pr. lejemål. 

 
 

Lave driftsomkostninger
I Boligselskabet Fruehøjgaard har afdelingerne lave driftsomkostninger i forhold til lands- og regions-
gennemsnittet. Til gengæld ligger vores administrationsbidrag en anelse højere end landsgennemsnittet. 
Det hænger sammen med, at der i organisationen er truffet en beslutning om, at beboere altid henvender 
sig i administrationen, når de har brug for hjælp, hvad enten problemet er praktisk, økonomisk eller andet. 
Er problemet praktisk, sørger medarbejderen i administrationen for at sende den rette servicemedarbejder 
ud til den pågældende beboer. Koordineringen af serviceopgaverne er derfor en opgave som løses 
i administrationen, hvorfor den også figurerer som en del af administrationsbidraget og ikke af 
driftsomkostningerne. 

Fraflytningsudgifter
Overskridelser i forhold til overslag skal gerne undgås. Revisionen har konstateret, at 7 ud af 367 fraflytninger 
i 2017 har haft overskridelser på mere end 10%, som loven foreskriver. I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi 
en målsætning om, at maksimalt 5 % af overslagene må overstige de 10 %. Da vi har digitalt syn, som kræver, 
at vores synsfolk skal vurdere priser for istandsættelse på synstidspunktet, bliver det et spørgsmål om 
estimeringer, som dog tilsyneladende gøres ret præcist. Antallet af overskridelser i procent ligger nemlig 
indenfor målsætningen. 

Planlagt vedligeholdelse
Vi har altid fokus på budgetter og realiseret økonomi - også når det gælder planlagt vedligeholdelse. Vores 
forretningsgange sikrer en fornuftig sammenhæng mellem det, vi budgetterer med, og dét, vi faktisk bruger på 
vedligehold. Det sker blandt andet ved at sikre nogle fornuftige og langsigtede vedligeholdelsesplaner, som 
bliver lavet for 20 år ad gangen og bliver opdateret minimum en gang om året. 
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2016 2015 2014 2013 2012

Boligselskabet Fruehøjgaard 4.266 3.911 4.044 3.336 4.143

BoMidtVest 4.553 3.995 4.449 3.822 3.906

Lejerbo 4.372 4.058 3.999 3.836 3.753

Fællesbo 3.800 3.745 3.814 4.060 4.084
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Hvert år laver vi en tilfreds-
undersøgelse ved at interviewe til- 
og fraflyttere. De skal svare på nogle 
spørgsmål ud fra en skala. Hidtil 
har det været en skala fra 1-10, hvor 
boligorganisationens eget mål var 
en score på 7,5. Langt de fleste svar 
ligger over de 7,5.
Det skal bemærkes, at 
svarprocenterne har været 
forholdsvis lave i 2017. 6 ud af 272 
udsendte spørgeskemaer er blevet 
besvaret af tilflyttere. Det svarer til 
kun 2,2 %. Lidt flere fraflyttere har 
besvaret. Der er 15 ud af ialt 220 
udsendte spørgeskemaer, svarende 
til 6,8%. Det antages, at det skyldes 

besværligheden i at udfylde skemaet 
i papirform og sende det afsted, så 
derfor har vi per 1. januar 2018 ændret 
proceduren til digital, hvorved vi 
håber at få en højere svarprocent. 
Tallene for 2017 er derfor ikke særligt 
repræsentative, men for de få 
beboere, der har besvaret skemaet, 
har der været generel tilfredshed 
blandt indflyttere.  
Ser man på den samlede tilfredshed 
for fraflyttere, er det de sociale 
aktiviteter i afdelingen samt 
beboerdemokratiet, der ligger lidt 
lavt. Resten opfylder målsætningen. 
Nedenfor ses tilfredsheden for de 
sidste 3 år. 

Egenkontrol handler også om at måle på, om dét vi gør, er godt 
nok. Vi måler blandt andet ved at spørge vores beboere.

Beboertilfredshed

     SVAR FRA NYE LEJERE

Periode: 2015 2016 2017

Udsendte antal spørgeskemaer: 318 288 272

Besvarelsesprocent: 24,5 10,1 2,2

     Dine oplevelser omkring leje af lejligheden:

Hvor tilfreds var du med informationen i det tilbud vedr. lejemålet? 9,2 9 9,6

Hvor tilfreds var du med svarfristen på tilbudet? 8,9 8,4 8,9

Hvor tilfreds var du med følgebrevet til lejekontrakten? 8,8 8,4 8,9

Hvor tilfreds var du med det materiale, der var sendt med lejekontrakten? 8,8 9,1 8,9

Hvor tilfreds var du med servicen i administrationen i forbindelse med tilbud, lejekontrakt m.m.? 9,1 8,8 9,6

     Dine oplevelser omkring selve indflytningen:

Hvor tilfreds var du med indflytningssynet ved din overtagelse af lejligheden? 8,7 8,2 9,2

Hvor tilfreds var du med udleveringen af nøglerne til lejemålet? 9 9,2 9,6

Hvor tilfreds var du med malerarbejdet i lejligheden? 7,8 8,3 7,1

Hvor tilfreds var du med rengøringen i lejligheden? 7,3 7 4,6

Hvor tilfreds var du med den generelle standard i lejligheden? 8,3 8,5 6,1

Hvor tilfreds var du med fejl- og mangelgennemgangen efter din indflytning? 8,2 8,4 7,9

Hvor tilfreds var du med opfølgningen på fejl- og mangelgennemgangen? 8,4 8,2 8,3
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     SVAR FRA FRAFLYTTEDE LEJERE

Periode: 2015 2016 2017

Udsendte antal spørgeskemaer: 66 279 220

Besvarelsesprocent: 28,8 14,7 6,8

     Dine oplevelser omkring opsigelsen og fraflytning:

Hvor tilfreds var du med servicen i administrationen i forbindelse med opsigelsen af dit lejemål? 8,5 8,9 9,4

Hvor tilfreds var du med informationerne omkring din fraflytning? 7,8 8,5 8,7

Hvor tilfreds var du med gennemgangen af din lejlighed ved boligsynet? 8,5 9,1 8,7

Hvor tilfreds var du med forklaringen til synsrapporten? 8,3 9,1 8,7

Hvor godt forstod du overslaget på istandsættelsesudgiften? (Forstod du indholdet) 7,8 8,4 9,0

     Din generelle "bo-oplevelse"

Hvor tilfreds var du generelt med at bo i lejligheden? 7,3 8,7 8,7

Hvor tilfreds var du med fællesområderne indendørs (fx vaskeri, fælleshus mv.)? 7,9 8,1 9,2

Hvor tilfreds var du med udearealerne (fx parkering, legepladser, grønne områder mv.)? 9,0 8,6 8,5

Hvor tilfreds var du med naboskabet i afdelingen? 7,4 7,1 7,5

Hvor tilfreds var du med de sociale aktiviteter i afdelingen? 7,3 7,1 7,4

Hvor tryg var du ved at bo og færdes i afdelingen? 7,8 8,6 8,9

Hvor tilfreds var du med viceværtens arbejde? 7,2 9,3 9,4

Hvor tilfreds var du med servicen på kontoret i Aaparken? 8 8,6 8,8

  Din deltagelse i - og kendskab til beboerdemokratiet

Kender du til afdelingsbestyrelsens arbejde? (ja 30 %) (ja 44 %) (ja 45 %)

Deltog du i afdelingsmøderne? (ja 20 %) (ja 28 %) (ja 40 %)

Deltog du i sociale aktiviteter som afdelingsbestyrelsen arrangerede? (ja 25 %) ( ja 40 %) (ja 40 %)

Kender du til organisationsbestyrelsens arbejde? (ja 30 %) ( ja 19 %) (ja 30 %)

Hvis ja:

Hvor tilfreds var du med afdelingsbestyrelsens arbejde 5,9 7,8 7,7

Hvor tilfreds var du med afdelingsmøderne 5,3 6,3 7,1

Hvor tilfreds var du med de sociale aktiviteter 7 7,2 8,1

Hvor tilfreds var du med organisationsbestyrelsens arbejde 6,8 6,4 7,3
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I 2017-
2018...

En troværdig og fremsynet boligorganisation, der bidrager til at 

dække boligbehovet i midtjylland ved at opføre, modernisere og 

drifte almene boliger.

LÆS MERE PÅ FRUEHOJGAARD.DK OG FØLG OS PÅ 

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

Årsberetning 2017-2018 er udgivet 

af organisationsbestyrelsen i 

Boligselskabet Fruehøjgaard / maj 2018 / 

Ansvarshavende: Formand Steen Jonassen 

/ Redaktion: Lene Merrild og Carina 

K. Pedersen / Lay-out: Boligselskabet 

Fruehøjgaard / Tryk: Trykstuen, Herning

...
startede Boligselskabet 
Fruehøjgaard et 
samarbejde med Red 
Barnet Ungdom, så der nu 
er lærings-cafeer i Afdeling 
Brændgårdsparken og i 
Afdeling Fruehøj. 

...
blev der i december 
holdt rejsegilde på 
boligselskabets 28 nye 
boliger på Hyvildvej i 
Brande. Der er fuld gang 
i byggeriet, og boligerne 
forventes indflytningsklare 
fra juli 2018.

...
blev der den 10. oktober 
taget første spadestik til 12 
nye boliger i Ikast midtby. 
Der bliver opført ialt 14 
boliger i Smallegade, hvoraf 
de to af dem er private. 
De almene boliger bliver 
henholdsvis 3 og 4-rums 
boliger på gennemsnitligt 
110 kvm. 

...
var der i januar temaaften 
i Brændgårdsparken, 
hvor bestyrelser, frivillige 
og andre interesserede 
blev inviteret til en aften 
om frivillighed. Det var 
en fantastisk aften med 
udveksling af gode 
historier og erfaringer fra 
afdelingerne, og der vises 
stort engagement fra 
frivillige beboere.


