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 Vi ønsker at styrke det 
frivillige arbejde, der bliver 
udført i afdelingsbestyrelserne 
og af vores beboere. De mange 
gode initiativer, som bliver skabt 
i vores afdelinger, kommer os 
alle til gode.
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Fokus på kerneopgaver, dialog med andre bolig-
organisationer, samarbejde med byrådsmedlemmer, 
embedsfolk og relevante foreninger, og ikke mindst 
beboerdemokrati er vigtige elementer for en 
boligorganisation.
Vi ser os selv som en organisation, hvis mål er at være 
en del af det lokalsamfund, der er omkring os. Vi ønsker 
at tage ansvar overfor vores beboere, så de har gode 
boliger. Vi ønsker at styrke det frivillige arbejde, der bliver 
udført i afdelingsbestyrelserne og af vores beboere. De 
mange gode initiativer, som bliver skabt i vores afdelinger, 
kommer os alle til gode. Vi arbejder for en boligprofil, der 
kan tiltrække alle, og vi arbejder for en boligsocial profil, 
der kan støtte lokalsamfundets mest udfordrede.
Vi vil være i dialog med lokale beslutningstagere og 
andre aktører i det store samfundshjul. Det er ikke alle 
udfordringer, der kan løses af det private boligmarked 
alene. Den almene boligsektor har også en rolle at spille i 
lokalsamfundet, hvis vi – politisk - får mulighed for det.

Hård linje i renoveringssag
Som boligselskab er det vores kerneopgave at bygge 
gode boliger, som den almene borger har råd til at 
betale. Det samme gør sig gældende, når vores boliger 
skal renoveres. Når vi går ind i et samarbejde med 
en hovedentreprenør i renoveringer eller byggerier, 
forventer vi håndværk af høj kvalitet. Vi forventer, at alle 
aftaler om løn og arbejdsforhold på det pågældende 
arbejde i Danmark bliver overholdt. Vi forventer, at krav til  
arbejdsmiljø bliver efterlevet. Kort sagt: Vi forventer orden. 
Vi har nu været i gang med renoveringen af bolig-
selskabets største afdeling i snart 2 år. I denne 
proces er alle vores forestillinger om orden på en 
renovering sat under pres. I organisationsbestyrelsen 
er vi helt klar over de udfordringer, renoveringen 
giver. Renoveringen har også i år været et punkt på 
bestyrelsens dagsorden til hvert møde, og der er en 

tæt og stærk dialog mellem ledelse og bestyrelse. Vi 
har givet boligselskabets direktør politisk mandat til 
at kunne håndtere de situationer, der måtte opstå.
Organisationsbestyrelsen vil også fremover følge 
renoveringen af denne afdeling tæt. Vi ønsker ikke, at 
vores beboere skal have en dårlig renovering af deres 
boliger som følge af de udfordringer, som samarbejdet 
med hovedentreprenøren giver. Den hårde linje, vi har lagt, 
skal fastholdes gennem hele renoveringen. 

Byggeaktivitet i Ikast-Brande Kommune
2018 bød på en positiv udvikling for vores byggeaktivitet 
i Ikast-Brande kommune. Vi har nu 3 afdelinger med i 
alt 50 boliger i kommunen, som ligger i Rådhusstrædet, 
Smallegade og på Hyvildvej i Brande. 
Vi sætter pris på den gode og tillidsfulde dialog, som 
vi har med alle relevante partnere, når vi bygger i Ikast-
Brande kommune. Det være sig alle lige fra politikere og 
embedsfolk til private samarbejdspartnere. Vi er fortsat 
stolte af, at vi har fået mulighed for at bygge gode boliger i 
kommunen til en husleje, som borgerne kan betale. 

Samarbejde om boligsocial indsats
I 2018 traf bestyrelsen en beslutning om at indgå i et 
ambitiøst samarbejde med FællesBo, Lejerbo og Herning 
Kommune.. Samarbejdet, som handler om en boligsocial 
helhedsplan, Plads Til Forskel, er blevet skabt i en 
erkendelse af, at boligsociale udfordringer flytter rundt 
mellem vores afdelinger, og at udfordringerne kræver en 
større indsats. 
Overordnet set, er det kendetegnende, at en relativt høj 
andel af beboerne er i udsatte positioner på den ene eller 
anden måde. Plads Til Forskel tager udgangspunkt i et 
helhedssyn på områderne, og deres arbejde spænder vidt 
men kan deles op i et par hovedområder. 
På overordnet niveau arbejdes der med at påvirke det 
sociale miljø og kulturen i positiv retning. Der arbejdes 
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blandt andet med at øge tryghed og trivsel, dæmme op for hærværk, 
formindske antallet af fraflytninger, samt finde og fremhæve de lokale 
ressourcer. Formålet er at løfte det pågældende by- eller boligområde.
På individ-, familie- og gruppeniveau arbejdes der blandt andet med 
forebyggende aktiviteter, forløb og rådgivning, hvor formålet er at styrke 
forældreevner og -kompetencer, forebygge kriminalitet og bidrage til, 
at flere børn og unge får et bedre skoleliv og kommer i uddannelse og 
job.
Plads Til Forskel er til stor gavn for både kommune og 
boligorganisationer. Kommunens borgere får støtte og hjælp til at begå 
sig i det kommunale system, ligesom boligorganisationernes beboere 
hjælpes til mindre problemfyldte liv. 
Organisatorisk består Plads Til Forskel af en bestyrelse, følgegruppe 
og beboerpanel, der tilsammen sikrer både kommunen og 
boligorganisationerne indflydelse på og medejerskab til 
helhedsplanens arbejde. Det er afgørende for helhedsplanens succes, 
at dette fælles ejerskab bibeholdes. Plads Til Forskel finansieres af 
Landsbyggefonden, Herning kommune og de tre boligselskaber.  

Image og branding
Enhver organisation har brug for et brand. Der er mange forskellige 
aktører, der ser på os og følger med i, hvad vi foretager os. Det er blandt 
andet kommunale myndigheder, entreprenører og samarbejdspartnere 
og ikke mindst vores beboere. Det brand, som boligselskabet har skabt, 
er blevet til i en proces, foranlediget af dedikerede medarbejdere, en 
dygtig ledelse og visionære organisationsbestyrelsesmedlemmer. På 
overfladen syner brandet måske nok ”bare” af et logo, noget arbejdstøj 
og nogle biler med reklame, hvilket - ikke at fornægte - alt sammen 
giver synlighed og genkendelighed både internt og eksternt. Men under 
overfladen udgør brandet en voksende virksomhedskultur, hvor vi 
internt og eksternt stræber efter at forstå og kende hinanden bedre, at 
informere og at lytte, så vi får forventningsafstemt og skaber tilfredshed 
hele vejen rundt. Imagepleje er en kontinuerlig proces, og de forskellige 
roller og arbejdsfunktioner, som vi har i organisationen skal fortsat 
forfines til fællesskabets bedste. 

Med øje for fremtiden
Som almen boligorganisation skal vi også have øje for fremtidens 
byggeri. Mange nye spændende tanker kommer for dagens lys. 
Skal vi have røgfrie afdelinger eller bofællesskaber? Skal vi bygge 
udelukkende af træ, eller hvordan skaber vi innovation i byggeri? Vi vil 
fortsat arbejde på at styrke samarbejdet mellem afdelingerne, og vi 
vil fortsat have fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for vores 
medarbejdere.
Vi sætter social ansvarlighed højt på dagsordenen for at bidrage til 
udviklingen af gode sociale bo-miljøer. Vi vil fortsætte med at tænke 
grønne tanker og have omtanke for miljøet i vores virke. For det er 
vores vision at skabe de bedste hjem til mennesker og være kendte 
for at understøtte og dyrke nye bæredygtige drifts-, administrations-
og byggeløsninger med øje for økonomiske, miljømæssige og sociale 
forhold. Vi er godt på vej, vi skal forfine og udvikle de mange initiativer, 
der er taget, så vi kan være med til at sætte dagsordenen i den almene 
boligsektor som et af de bedste boligselskaber i Danmark.  

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
Næstformand

Bodil Sønderkjær

Steen DalagerOle Kildevang
Kristensen

Lotte Jensen

BESTYRELSEN  
I BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD



Å R E T S  A K T I V I T E T E R 

Året der gik
I BOLIGSELSKABET

- Boligselskabet Fruehøjgaard • ÅRSBERETNING 2018-2019 -

- 4 -

Åbent hus og 
indflytning i Brande
I maj 2018 var der Åbent Hus i boligselskabets 
nye  afdeling i Brande, Hyvildhus. Det 
lykkedes ikke at få alle boligerne udlejet inden 
indflytning i juli måned, men med en ihærdig 
markedsførings-indsats, er det i årets løb 
lykkedes at få udlejet alle 28 boliger.
Som relativt ny medspiller på det almene 
boligmarked i Ikast-Brande Kommune, har 
Boligselskabet Fruehøjgaard indgået et 
samarbejde med "Flytteguiden", som er en guide 
for boligskiftende, hvor de kan finde relevante 
og aktuelle informationer om blandt andet 
kultur og fritid, institutioner og uddannelse, 
boligforbedring, shopping og meget andet. 
Derudover vil boligselskabet have særlig fokus 
på udvikling og tiltag i Ikast-Brande Kommune, 
som vi kan støtte op om og være med til at 
præge. 

Renovering
I Afdeling Fruehøj er renoveringen gået sin gang, Beboere 
er flyttet ind og ud af deres lejligheder, og i september 
2018 var der "Åbent Hus" i to af de renoverede lejligheder 
på Brorsonsvej. Her kunne man som beboer danne sig 
et indtryk af, hvordan en lejlighed ser ud, når den er 
færdigrenoveret, og samtidig fik man mulighed
for at opleve forskellige måder at indrette sig på. 
Arrangementet var en succes, og der kom mange positive 
tilkendegivelser. Særligt lyset, det rummelige badeværelse 
og de store altaner blev fremhævede, som noget af det 
beboerne satte meget stor pris på. 
På afdelingsmødet i september besluttede beboerne, at 
der årligt skal holdes 4 ekstraordinære afdelingsmøder for 
at give beboerne taletid. På den måde kan der udveksles 
erfaringer, så processer i renoveringen kan optimeres og 
misforståelser kan undgås. Møderne har været velbesøgte, 
og der har hersket god ånd.

Strikkeriet
De 12 nye boliger i Ikast blev klar 
til indflytning i december 2018, 
hvor der også blev holdt indvielse. 
Organisationsbestyrelsen har på 
et møde den 5. marts besluttet 
at sammenlægge Strikkeriet 
med Afdeling Rådhusstrædet 
for at styrke begge afdelinger 
- ikke mindst økonomisk.

Her er et lille udpluk af nogle af de store 
begivenheder, der har præget året 
2018-2019. Tak til beboere, frivillige, 
medarbejdere, samarbejdspartnere og 
andre, der på den ene eller den anden 
måde har bidraget til udviklingen af 
vores boligselskab i året, der gik.
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Frivillige sociale viceværter
med vokseværk

Temamøder fremmer oplysning
og fællesskabsfølelse
Boligselskabet Fruehøjgaard holder hvert år temamøder for 
beboere, frivillige, bestyrelser og ansatte. Temaerne spænder vidt, 
men et fælles kriterium er, at de skal være relevante og aktuelle 
for mindst en af målgrupperne. I det forgangne bestyrelsesår 
har der været temamøde om fællesskab og ensomhed, om 
fremtidsfuldmagter og om cykling. 
Med temamøderne kan boligselskabet være med til at fremme 
oplysning, og samtidig er det et mål, at møderne kan styrke det 
sociale netværk på tværs af afdelingerne, samt være til inspiration 
og motivation for frivillige og andre aktører i vores organisation.
Temamøderne er altså et led i vores vision om at tage et socialt 
ansvar, der bidrager til beboernes livskvalitet og oplevelse af 
vores afdelinger som et "godt sted at bo".
Der er allerede planlagt flere temamøder for det kommende år, og 
boligselskabet håber på fortsat talstærkt fremmøde.

Ud fra en organisatorisk beslutning om at tage et 
socialt ansvar og investere i social innovation, søsatte 
Boligselskabet Fruehøjgaard i begyndelsen af 2017 et 
projekt med frivillige sociale viceværter, som er støttet af 
Trygfonden. I første omgang var der blot en enkelt frivillig, 
men siden kom flere til, og nu er projektet vokset, så der er i 
alt 5 frivillige sociale viceværter.  
Det er op til den enkelte frivillige at definere sine 
arbejdsområder og sætte rammerne for sit virke, og det 
har fungeret rigtig fint. Nogle hjælper for eksempel med 
praktiske ting, som at skifte en pære eller hænge en lampe 
op, mens andre hjælper med mere uhåndgribelige ting 
som at skabe kontakt til boligselskabet eller forstå breve 
fra offentlige myndigheder. I foråret blev der afholdt en 
erfa-dag, hvor de frivillige sociale viceværter mødtes og 
udvekslede erfaringer.

Nye biler 
I marts 2019 blev der købt nye biler til 
boligselskabets drifts- og serviceafdeling. 
Beslutningen, om at skifte de 10 år gamle 
diesel-biler ud, er blandt andet truffet på 
grundlag af økonomiske, miljømæssige og 
markedsføringsmæssige hensyn. 
Bogh Skilte har tegnet en ny grafisk 'skyline', 
som skal være med til at skabe synlighed 
og genkendelighed, og bilerne er iført det 
nye logo fra 2016, De er mere miljø-og  
omkostningsvenlige, og desuden letter de 
arbejdsgangene for medarbejderne, som 
fremover også får plads til langt flere ting..
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 RESULTATOPGØRELSE                                                                                                                                                  *Afrundet til hele tusinder

Regnskab Budget Budget
2018 2018 2019

    ORDINÆRE UDGIFTER
 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 290 282 310
 Personaleudgifter 7.278 7.339 7.387
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 3.272 3.225 3.327

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 10.840 10.846 11.024
 Overskud 462 38 4

11.302 10.884 11.028
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 7.746 7.805 8.168
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.246 1.226 1.401
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 706 437 437
 Byggesagshonorar 1.586 1.378 1.017

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 11.284 10.846 11.023
 Renteindtægter netto 18 38 5
 Underskud 0

11.302 10.884 11.028

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 konkluderer, at 
boligorganisationen er drevet under hensyntagen til god 
offentlig forvaltning.

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

2018 i tal
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    BALANCE                                                                                                                                                                            *Afrundet til hele tusinder
Indeværende år Sidste år

2018 2017
      AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 3.925 4.019
 Andre anlægsaktiver 3.752 4.415
 Indskud i Byggefonden 12.557 12.087
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 20.234 20.521
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 23.131 37.544
 Andre tilgodehavender 7.555 1.641
 Værdipapirer og likvide beholdninger 33.411 33.399
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 64.097 72.584
 AKTIVER I ALT 84.331 93.105

PASSIVER

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 19.792 18.025
 Opskrivningshenlæggelser 173 264
 Arbejdskapital 7.944 7.483
 EGENKAPITAL I ALT 27.909 25.772
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 48.001 61.256
 Bankgæld 5.972 4.385
 Anden kortfristet gæld 2.449 1.692
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 56.422 67.333
 PASSIVER I ALT 84.331 93.105

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 %
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Egenkontrol

Som virksomhed har vi ansvar for 
selv at foretage visse kontrolmålinger 
og registrere resultaterne. Der er 
altså en række procedurer, som 
boligorganisationen skal sætte i værk 
for at leve op til almenboliglovens 
driftsmålsætning.

Egenkontrollen skaber sikkerhed 
for, at boligorganisationen arbejder 
med at forbedre produktivitet og 
effektivitet, med at udvikle og 
fastholde kvaliteten af produkter og 
ydelser, har etableret en betryggende 
økonomistyring og udviser den 
nødvendige sparsommelighed. 

Fokuspunkter
Hidtil har administrationen haft 
følgende fokuspunkter:
• Kapitalforvaltning
• Administrationsbidrag
• Genudlejning
• Fraflytningsopgørelser
• Bygningsforsikring

Egenkontrollen er indarbejdet 
i bestyrelsens årshjul, og 
bestyrelsen skal blandt andet 
drøfte målsætninger, vurdere 
analyser og resultater samt tage 
stilling til revisors bemærkninger og 
anbefalinger. 
På bestyrelsesmødet den 21. 
februar 2019 er samtlige punkter 
blevet gennemgået med henblik 
på bestyrelsens godkendelse og 
kontrol. 
Ud fra en redegørelse for og analyse 
af de resultater, der foreligger for de 
enkelte fokuspunkter, er bestyrelsen 
blevet enige om at fastholde de 
nuværende målepunkter. 

Ledelsesforankring
Det er bestyrelsens 
ansvar, at driften 
organiseres og 
tilrettelægges 
effektivt. Der 
skal fastlægges 
en årlig plan for 
egenkontrollen og 
undersøges, om 
der er potentiale for 
forbedringer.

Analyse
Organisationen 
skal løbende 
gennemføre 
analyser og tage 
stilling til, hvilken 
analysemodel, der 
skal benyttes.

Effektiviseringstiltag
Der skal løbende
igangsættes 
effektiviseringstiltag

Dokumentation og 
feedback
Bestyrelsen skal 
i tilslutning til 
regnskabet afgive en 
årsberetning, hvor 
egenkontrollen skal 
dokumenteres og 
rapporteres. 

Organisationsbestyrelsen i 
Boligselskabet Fruehøjgaard 
fik sidste år en ny opgave. I 
forbindelse med årsrapporten, 
skal der nemlig gøres rede for 
økonomistyring og egenkontrol 
i boligorganisationen og i dens 
afdelinger. 
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2017 2016 2015 2014 2013

Boligselskabet Fruehøjgaard 4.605 4.266 3.911 4.044 3.336

BoMidtVest 4.326 4.553 3.995 4.449 3.822

Lejerbo i Herning 4.107 4.372 4.058 3.999 3.836

Fællesbo 3.735 3.800 3.745 3.814 4.060

Kapitalforvaltning
Boligselskabets kriterium er, at afkastet skal ligge over benchmarking. I 2018 har Nordea givet et afkast på 0,06 %, 
hvilket ligger under benchmarking på 0,20 %. 

Administrationsbidrag
Det samlede bidrag skal dække organisationens udgifter til driftsadministration. Bidraget er ikke altid direkte 
sammenligneligt med andre boligorganisationers, da der kan være forskel på, hvad bidraget indeholder. 
Vores administrationsbidrag ligger højere end landsgennemsnittet. Det hænger sammen med, at der i vores 
boligorganisation er truffet en beslutning om, at beboerne - uanset hvilken form for hjælp. de har brug for - altid 
kan henvende sig til det samme telefonnummer. Det er en service, vi yder beboerne, og det gør også, at vores 
servicefolk kan frigøre tid til rent faktisk at løse beboernes problemer, i stedet for at bruge tid på at snakke i telefon. Når 
koordineringen af serviceopgaverne ligger implicit i administrationsbidraget, betyder det til gengæld, at boligselskabets 
driftsomkostninger er meget lave i forhold til lands- og regionsgennemsnittet. Her ses administrationsbidraget 
sammenlignet med BoMidtVest, Lejerbo i Herning og Fællesbo. Til sammenligning er vores driftsomkostninger cirka 22 
procent lavere end lands- og regionsgennemsnittet. 

Genudlejning 
Genudlejning af en fraflyttet bolig skal sættes i gang inden for 7 arbejdsdage efter modtaget opsigelse. I 2018 
er de 7 arbejdsdage overskredet for 27 ud af 451 opsigelser. Det skyldes hovedsageligt sager i forbindelse med 
fogedudsættelser og udlejers opsigelse af lejemålet.

Fraflytningsopgørelser
I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi digitalt syn, og det kræver, at synsmedarbejderne skal vurdere priser for 
istandsættelse på synstidspunktet. Sådanne estimeringer kan indimellem falde ved siden af. Boligselskabets kriterium 
for opgørelser med overskridelse er dog, at de skal være under 5 %. I 2018 er der sket en overskridelse på mere end 10 
% i 20 af de fraflyttede lejemål ud af 451 flytninger. Det svarer til 4,43 % og er dermed inden for kriteriet. 

Bygningsforsikringer
Boligselskabet Fruehøjgaard betaler i gennemsnit kr. 8 per kvadratmeter, hvor landsgennemsnittet ligger på kr. 14 og 
Herning Kommunes ligger på kr. 11. I 2014 havde Boligselskabet Fruehøjgaard ingen selvrisiko, men fra 2004-2014 
er selvrisikoen steget først til kr. 5000 og siden til kr. 10.000. Målinger viser dog, at selvrisikoens størrelse ikke har 
indflydelse på kvadratmeterprisen.
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Effektiviseringstiltag

Bedre udnyttelse af bemanding
For nogle år siden samlede 
boligselskabet medarbejderne i 
driftsafdelingen i et servicecenter, 
og i 2018 blev der flyttet rundt på 
medarbejdere i driftsafdelingen 
med henblik på at effektivisere 
arbejdsgangene yderligere. 

Opdelingen i teams med tømrere og 
park-, syns- og servicemedarbejdere 
har givet mindre sårbarhed ved 
blandt andet sygdom og ferie. Det er 
tillige en fordel, at boligselskabet nu 
har ansat medarbejdere med flere 
forskellige fagområder, som betyder, 
at driftsafdelingen kan dække flere 
områder. Hver medarbejder servicerer 
nu 140 boliger mod tidligere 80 
boliger - foruden de kommunale 
boliger. Bestyrelsen har godkendt 
udviklingen, som dog skal være under 
forudsætning af, at alt foregår i god 
dialog og med fokus på arbejdsmiljøet.

Bedre maskiner
Mange af boligselskabets maskiner 

er solgt, så i stedet for at have 10 
traktorer, har boligselskabet nu 4 
mere moderne maskiner, som har 
flere funktioner og dermed kan 
bruges til at løse flere opgaver.
Der er desuden kommet flere 
robotplæneklippere, så boligselskabet 
har omkring 40, der kører rundt i 
afdelingerne. Det er et tiltag, der 
sparer mange mandetimer. 

Forretningsgange
Der foreligger skriftlige 
forretningsgange på alle væsentlige 
driftsområder. Forretningsgangene 
er med til at sikre effektiviteten i drift 
og administration ved for eksempel 
sygdom, ferier eller andet frafald.

Handlingsplan
Det er blevet besluttet, at den årlige markvandring 
fremover udvides til at omfatte driftsopgaver 4 år 
frem. Dette sker for at imødekomme kravet om, at mål 
for udviklingen i hver enkelt afdelings driftsudgifter 
skal dække den kommende 4-årige periode.
Vedligeholdes- og fornyelses-planer skal per 1. 
januar 2020 omfatte de kommende 20 år, per 1. 
januar 2022 skal de omfatte mindst de kommende 
25 år, og per 1. januar 2024 skal de omfatte mindst de 
kommende 30 år. På nuværende tidspunkt dækker 
boligselskabets vedligeholdelsesplaner de kommende 
20 år. Administrationen afventer en opdatering af 

det nuværende administrationssystem for at kunne 
opfylde planerne for henholdsvis 25 og 30 år. 
I afdelingerne Brændgårdsparken og Søndergade, 
som ikke er omfattet af Byggeskadefonden, har 
bestyrelsen godkendt, at der, som påkrævet, én gang 
årligt skal foretages en gennemgang af ejendommens 
vedligeholdelsesstand, og at der på baggrund af denne 
gennemgang udarbejdes en rapport. Hvert 5. år skal 
rapporten samt den vedligeholdelses- og fornyelsesplan, 
der udarbejdes, granskes af en ekstern uvildig 
byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om rapport 
og plan er retvisende og omfatter de nødvendige tiltag.

Effektivisering af procedurer 
og arbejdsgange er en 
løbende proces, som der 
arbejdes med konstant i 
Boligselskabet Fruehøjgaard.
Nogle af de processer, der 
er arbejdet videre med i 
2018 er med til at sikre, at 
boligselskabet sparer penge.
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Boligselskabet Fruehøjgaard 
har hvert år gennem de 
seneste mange år gennemført 
en tilfredshedsundersøgelse 
for henholdsvis nye lejere og 
fraflyttede lejere. Processen med 
spørgeskemaerne har været 
tidskrævende, idet skemaerne er 
blevet sendt ud med almindelig post, 
og herefter skulle sendes retur og 
tastes ind i et regneark. Samtidig har 
deltagelsen i undersøgelsen været 
meget svingende, og igennem de 
sidste par år faldende. Dette kan 
meget vel skyldes besværligheden 
i at få skemaet udfyldt og sendt 
retur til boligselskabet. 

Digitalt spørgeskema
I 2018 besluttede boligselskabet 
derfor at lave en digital udgave af 
spørgeskemaet. De lejere, som har 
en mail, får tilsendt et link via mail. 
I spørgeskemaet blev der desuden 
tilføjet nogle variable, blandt andet 
kan vi nu sortere svarene ud fra alder 
og beskæftigelse, og vi kan derfor 
se, at der for eksempel er flest unge i 
alderen 18-25, som besvarer skemaet.

Flere tiltag nødvendige
Selvom svarprocenten er steget 
i 2018, er den fortsat lav. Kun 8,7 

procent af de fraflyttede lejere og 
13,5 procent af de nye lejere svarede 
på spørgeskemaet i 2018. Hvis vi skal 
kunne bruge besvarelserne til at sige 
noget mere generelt, kræver det 
en langt højere besvarelsesprocent. 
Derfor har vi fra starten af 2019 
igangsat nogle initiativer, som skal 
få flere til at besvare skemaet.

Allerede stor fremgang
Skemaet er fortsat digitalt, men vi 
har blandt andet forbedret den mail, 
som lejerne får tilsendt med link 
til spørgeskemaet. Det kan måske 
virke banalt, men det gør en forskel. 
Ordlyden er forbedret, teksten er 
forenklet og mailen er gjort mere 
genkendelig, så afsenderen er tydelig. 
Desuden bliver der nu hvert kvartal 
udloddet en gevinst på et gavekort.
Ideelt vil vi gerne op på en svarprocent 
på 50%, men for at være realistiske 
har vi sat et mål, der hedder over 
25%, da vi mener, at det kan give 
et udmærket indblik i beboernes 
tilfredshed. På nuværende tidspunkt 
i 2019 er svarprocenten kommet op 
på henholdsvis 37 % for de fraflyttede 
lejere og 42% for nye lejere. De tiltag, 
der er gjort, ser altså ud til at virke, 
og hvis den tendens fortsætter året 
ud, overgår vi vores realistiske mål og 

begynder at nærme os det ideelle.

Tilfredsheden i 2018
Selvom svarprocenten ikke er høj, 
må vi stadig forholde os til de svar, 
der er kommet ind. Er der 75% 
eller derover, der er tilfredse eller 
meget tilfredse, betragter vi vores 
service som tilfredsstillende.
I 2018 har indflytterne været 
overordnet tilfredse med information, 
serviceniveau og indflytningssyn, 
hvorimod de har været mindre tilfredse 
med malerarbejde, rengøring, samt 
fejl- og mangelgennemgang. Det er 
altsammen noget, der kan arbejdes 
med, og derfor kan vi tage det med 
i vores målsætninger fremadrettet.
Fraflytterne er generelt tilfredse 
med service, information, boligen 
og viceværter, hvorimod indendørs 
fællesområder, naboskab, sociale 
aktiviteter og bestyrelsernes 
arbejde er områder, som beboerne 
tilsyneladende ikke har været 
så tilfredse med. Det er svært 
for boligselskabet at ændre på 
naboskabet, men det er dog alligevel 
noget, vi har fokus på med en social 
profil, så vi håber, at vores sociale 
indsats med tiden også vil vise sig 
på beboernes tilfredshed omkring 
naboskab og sociale aktiviteter.

Når vi kontrollerer os selv, er vi også nødt til at spørge vores beboere, om vi gør det godt nok. Det gør vi 
igennem en tilfredshedsundersøgelse.

Beboertilfredshed
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I 2018-
2019...

En troværdig og fremsynet boligorganisation, der bidrager til at 

dække boligbehovet i midtjylland ved at opføre, modernisere og 

drifte almene boliger.
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... blev der renoveret 87 
boliger på Fruehøj.

... fik Boligselskabet 
Fruehøjgaard to nye 
afdelinger i Ikast-Brande 
Kommune og dermed 
40 nye lejeboliger. 

... indgik boligselskabet 
et samarbejde med 
Herning Cykler, et projekt 
i Herning Kommune, 
med dét formål at 
få flere til at indse 
fordelene ved at cykle.

... fik flere af bolig-
selskabets afdelinger 
en hjertestarter, så nu er 
der i alt 3 hjertestartere 
placeret rundt omkring.

... blev Boligselskabet 
Fruehøjgaard en del af 
et stærkt og ambitiøst 
samarbejde omkring en 
boligsocial helhedsplan, 
som skal komme 
vores beboere og 
boligområder til gavn.

... gik 2 medarbejdere 
på efterløn, mens 3 
nye medarbejdere og 
4 nye frivillige sociale 
viceværter kom til..


