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Omkring 500 boligselskaber udgør tilsammen hele den 
almene boligsektor i Danmark. En sjettedel af Danmarks 
befolkning bor i almene boliger, som opføres af almene 
boligselskaber på et nonprofit-grundlag og falder 
udenfor den private og offentlige sektor. Boligselskabet 
Fruehøjgaard er et af disse 500 boligselskaber. Vi 
har eksisteret i 70 år og er meget bevidste om vores 
historie og om hvilken rolle, vi ønsker at have i det lokale 
samfund. 
Når man befinder sig i spændingsfeltet mellem det 
private og offentlige, er der flere faktorer, der skal være 
på plads. Vi har brug for veluddannede medarbejdere, 
en dygtig ledelse samt visionære og beslutningsdygtige 
medlemmer i bestyrelsen. Vi skal have orden i 
vores økonomiske forhold, og vi skal fremme en 
organisationskultur, der giver en fælles intern platform 
og forståelse. En kultur, der sikrer et fælles afsæt for 
eksterne samarbejder med afdelingsbestyrelser, andre 
boligselskaber og forskellige samarbejdspartnere lige fra 
entreprenører til kommunale politikere og embedsfolk.  
Boligselskabet Fruehøjgaard har opbygget en solid 
platform, der giver et godt udgangspunkt, når vi skal 
bevæge os rundt i hele dette spændingsfelt. For at vi kan 
blive ved med at begå os i et foranderligt og dynamisk 
samfund, bliver opgaven at forfine og udvikle det, vi har 
bygget op.

Samarbejde
Samarbejde er måske et slidt ord, som bliver brugt i 
mange sammenhænge. Vi har som boligorganisation 
mange berøringsflader, internt såvel som eksternt. Derfor 
er det nødvendigt at kunne samarbejde, hvis vi fortsat 
vil være et attraktivt boligselskab. Bestyrelsen har også i 
2019 holdt øjne og ører åbne i forhold til at skabe nye og 
udvikle eksisterende samarbejder.
At sikre sig et stærkt fundament i en virksomhed fordrer 
stærke interne forhold. Derfor arbejder vi kontinuerligt på 
at skabe en fælles intern forståelse, både blandt ansatte 
og mellem afdelinger og organisationsbestyrelsen. Her 
er vores temamøder et godt ”værktøj” i forhold til at 
skabe en fælles forståelse af vores boligselskab, men 
også til at styrke relationer.
Boligselskabets afdelinger samarbejder også med 
eksterne parter. I år har der for eksempel været 
samarbejdet med forskellige lokale aktører om 
en teaterforestilling, en fælles cykelpicnic og en 
intimkoncert for beboerne i en af vores dejlige 
fælleshuse. Takket være frivillige beboere og 

afdelingsbestyrelsers arbejde har vi i fællesskab skabt 
en levende boligorganisation til gavn for vores beboere. 
Dette, sammen med dygtige og kreative medarbejderes 
medvirken i vores aktiviteter, er et meget stort aktiv, som 
ikke kan undværes. Det skal der her kvitteres for.  

Kommuner.
Vi har hvert år et dialogmøde med kommunerne, og 
2019 var ingen undtagelse. På dialogmødet præsenterer 
kommunen sine planer for udbygningen af almene 
boliger. Disse møder er på flere måder givtige, idet vi 
også får lejlighed for at informere om, hvordan verden 
ser ud fra vores udsigtspost. Vi har fortsat den opfattelse, 
at alment byggeri er et godt aktiv for en kommune, og 
vi mener, at den almene sektor i vores område skal have 
en større andel af kommende byggerier.
Vi har med stor interesse læst den nuværende 
boligministers initiativer om at gøre det nemmere at 
bygge nye almene boliger. Vi har aldrig troet på, at 
markedskræfterne alene kan skabe gode og billige 
boliger, som den almene befolkning kan – og vil - betale. 
Det er nye toner for den almene sektor. Hos os er vi klar 
til at drage nytte af de muligheder, der måtte komme.   
I begyndelsen af det nye år havde vi et møde med 
byrådspolitikere i Herning. Vi havde en god dialog og 
benyttede samtidig lejligheden til at give et indblik i 
et af vores nyeste byggerier i Ikast, som vi selvfølgelig 
er stolte af.  Vi håber, at sådan et møde kan blive en 
tradition fremover, da vi mener, at dialogen  med 
politikerne er meget vigtig.  

Renovering på Fruehøj . 
Udfordringerne ved renoveringen af Afdeling 
Fruehøj fortsætter uændret. Det er som om, at alle 
de udfordringer, man kan forestille sig dukke op i 
forbindelse med en renovering, har ramt os. Den lokale 
presse har da heller ikke været sen til at skrive om 
forskellige forhold på denne renovering. Det er pressens 
ret i et demokratisk samfund med ytringsfrihed, og så 
længe pressen forholder sig sagligt til sagen og ikke 
bringer usandheder, så har vi ingen bemærkninger til 
indholdet i disse artikler. Vi er tilfredse med at have 
pressens bevågenhed, uanset hvilke artikler, der 
måtte komme ud af dette. Selvom vi har håndteret 
situationerne på fornemste vis og haft vores på det rene 
i de kontrakter, vi har indgået, vil vi altid være det første 
offer, når sådanne historier opstår, 
Og faktum er, at vi vil have orden på vores byggepladser. 
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Vi vil have, at den lovgivning, der er omkring arbejdsmiljø 
og bortskaffelse af byggeaffald bliver overholdt. Vi vil 
have kvalitet i udførelsen af såvel nybyggerier som 
renoveringer i vores afdelinger, og vi vil forlange, 
at vores entreprenører til hver en tid overholder de 
overenskomster, der er på det danske arbejdsmarked, 
samt at de udviser god takt og tone i deres adfærd og 
behandling af medarbejdere. Vi forventer samme høje 
standarder af vores entreprenører, som vi forlanger af os 
selv.

Socialt ansvar og bæredygtighed
Socialt ansvar og bæredygtighed har høj prioritet 
i organisationen. Som alment boligselskab vil vi 
gerne påtage os et socialt ansvar og bidrage til et 
velfungerende samfund. Det er en mærkesag, som 
vi tager alvorligt, og igennem 2019 har bestyrelsen 
arbejdet en del med både verdensmål og boligsociale 
tiltag.
Bestyrelsen har aktivt besluttet at afsætte ressourcer 
til denne del af vores virke. Verdensmålene vil fremover 
være et stort tema, og vi vil bruge disse mål som en 
overordnet ramme for udviklingen af organisationen. Vi 
vil som boligorganisation arbejde med bæredygtighed 
og verdensmål helt nede fra den enkelte medarbejder 
og beboer og op til byggeri, renovering og drift af vores 
almene boligområder.   
Vi har desuden en grundlæggende tro på, at 
boligsociale aktiviteter er en styrke for os alle, og vi 
lægger os i selen for at samarbejde og understøtte de 
lokale aktører, blandt andet gennem vores samarbejde 
med FællesBo, Lejerbo og Herning Kommune om 
den boligsociale helhedsplan, Plads Til Forskel i 
Brændgårdsområdet. 
Men vi går også utraditionelle veje. Et godt eksempel 
er vores fælles temamøder, som i år har budt på vidt 
forskellige temaer, der er aktuelle og relevante for vores 
beboere.  
Derudover indsendte vi, i samarbejde med den lokale 
SIND afdeling og FællesBo, en ansøgning til Dansk 
Handicapforbund, som igennem 2019 og 2020 gav 
mulighed for at sætte fokus på psykisk sårbarhed. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at vores indsats er 

en succes. En succes, der blandt andet kommer af 
spændende foredrag og oplevelser, som vi er med til at 
give vores beboere og ansatte. Den kommer af kreativitet 
hos medarbejdere. Den kommer af engagerede sociale 
viceværter og bestyrelsesmedlemmer i organisationen. 
Vi vil som alment boligselskab kunne andet end at 
bygge gode og billige boliger. Vores engagement viser, 
at vi tager et ansvar i lokalsamfundet. Det har vi det godt 
med. 
Vi kan i denne forbindelse spørge os selv, om det ikke er 
her, at forskellen mellem alment og privat byggeri viser 
sit sande ansigt. 

Fremtiden
Det fundament, som vores organisation hviler på, skal 
videreføres, tilpasses og ikke mindst udvikles i takt med 
de forandringer, som altid vil være i samfundet. Vi skal 
have øje for, at tilflytningen fra land til by vil fortsætte. 
Interesseorganisationer bliver større, strategiske 
samarbejder bliver mere almindelige, og lovgivningen vil 
ændre sig. Dette er blot nogle eksempler på kommende 
udfordringer for den almene boligsektor. 
Det ligger i vores boligselskabs DNA, at vi udviser et 
lokalt samfundsansvar. Det være sig økonomisk, socialt 
og miljømæssigt. Det ligger også i vores DNA, at vi 
betragter os selv som en relevant aktør i lokalsamfundet.
Hvis vi også i fremtiden vil kunne se os selv som en 
vigtig aktør, skal vi fortsat udvise en ansvarlighed, så 
andre i lokalsamfundet ser os som en respektabel 
samarbejdspartner. Det betyder, at bestyrelser og 
ansatte i vores organisation fortsætter med at vise god 
moral og etik. Vi skal blive ved med skabe tillid til, indsigt 
i og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde, ledelsen og 
økonomi, idet det er andre folks penge, der forvaltes. 
Almene boligselskaber vil også i fremtiden være i 
spændingsfeltet mellem det offentlige og det private. 
Derfor vil mange se os over skulderen og være optaget 
af, hvordan vi driver de almene boliger. Svaret på 
disse udfordringer er, at vores dygtige og dedikerede 
medarbejdere sammen med bestyrelsen fortsat udvikler 
boligorganisationen, forfiner det bestående og tilpasser 
nye tanker og ideer ind i den kultur, der er groet ind i 
hele organisationen.
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Samarbejde er alfa og omega

Samarbejde er det, der ofte får 
ting til at lykkes. Som boligselskab 
samarbejder vi med blandt andet 
entreprenører, rådgivere og 
håndværkere. Vi samarbejder med 
Landsbyggefonden, kommuner, 
politikere og andre boligselskaber, 
og ikke mindst med bestyrelser og 
frivillige i vores afdelinger. 
I Boligselskabet Fruehøjgaard 
prioriteres nærvær og samarbejde 
med bestyrelser og frivillige højt. De 
er et vigtigt led i vores arbejde med 
at skabe de bedste boligområder 
og hjem. 
- Vi er blevet meget bevidste 
om ikke at igangsætte sociale 
aktiviteter og projekter, som direkte 
involverer vores beboere, før de 

frivillige i vores afdelinger har 
sagt ja til at have en central rolle 
i projektet. Vi har jo begrænsede 
ressourcer, og vi er fuldstændigt 
afhængige af det frivillige 
arbejde, siger Sara Terp Uhre, 
der er udviklingskonsulent i 
Boligselskabet Fruehøjgaard.
At der findes så rigt et frivilligt virke 
ude i vores afdelinger, kan vi især 
takke bestyrelser og de forskellige 
frivillige grupper for. 
De har skabt en platform og et 
netværk, som vi kan hægte os 
på, og sammen får vi projekter og 
aktiviteter til at ske. 
Målet er en styrkelse af 
fællesskabet og det gode liv i 
boligområderne.

Gode eksterne samarbejder
Når det interne samarbejde og 
relationerne kører på skinner, er det 
langt nemmere at skabe projekter 
med eksterne samarbejdspartnere. 
Vi har fra flere samarbejdspartnere 
fået positive tilbagemeldinger på 
samarbejdet med vores frivillige. 
Der vil altid være bump på vejen 
og udfordringer, men i det store 
og hele oplever de at møde 
nogle utrolig kompetente og 
samarbejdsvillige beboere, som er 
med til at få tingene til at lykkes. 
I 2019 har vi haft flere spændende 
samarbejder og projekter, som har 
givet os mange nye erfaringer, og 
som i høj grad er kommet vores 
beboere til gode. 

Et af de væsentligste nøgleord i 2019 har været 
samarbejde - både internt og eksternt. 

Team Teatret lavede i foråret 2019 en stor forestilling 
i Brændgårdsparken. Teaterstykket var en form for 
vandreteater, hvor publikum blev ført rundt imellem 
blokkene, ned igennem kældrene og ind og ud af 
beboeres lejligheder. Her blev de præsenteret for 
forskellige fortællinger, mens de bevægede sig rundt. 
Fortællingerne var baseret på beboernes historier fra 
deres eget liv.
Det var historier, som gjorde indtryk, nogle rørende, 
nogle tragiske og andre sjove. Men fælles for dem 
var, at de efterlod publikum med et nyt syn på 
Brændgårdsparken og fyldte dem med en følelse af 
fællesskab og solidaritet. For i teaterforestillingens 
lys kom publikum pludselig helt tæt på alle de 
menneskeskæbner, historier, liv, sorger og glæder, som 
dette boligområde rummer. Fortællingerne mindede 
os nemlig om, at uanset hvor og hvordan vi bor, så 
kommer vi alle til at opleve sorger, glæder, kærlighed, 
smerte, fødsel og død igennem vores liv – nogle mere 
end andre. Det var et projekt, der i den grad krævede 
samarbejde med bestyrelse, beboere og frivillige i 
afdelingen. Havde det ikke været for bestyrelsens 
åbenhed, Brændgård Amatør Teater (BAT) og beboeres 
hjælp, ville den forestilling ikke være blevet en realitet. 

Teater på den ægte måde

Tina og Karsten åbnede deres hjem for publikum, 
som blev ledt ind igennem lejligheden under 

forestillingerne i maj og juni 2019

>>
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I 2019 fortsatte vi det gode samarbejde med Herning 
Cykler, som arbejder på at få flere borgere i Herning 
Kommune til at opdage cyklen som transportmiddel, 
motionsform, trivselsfremmende og meget andet godt. 
Beboere, der har meldt sig som frivillige cykelviceværter, 
har deltaget i arbejdet med at fremme cykling. De 
har blandt andet åbnet og passet cykelværkstedet 
under Brændgårdvej 71, deltaget i møder, uddelt gratis 
cykellygter til beboere og deltaget ved forskellige 
events. I maj blev der afholdt jubilæumsfest i 
Brændgårdsparken, hvor Herning Cykler stillede op med 
sjove aktiviteter for børn og voksne, og i august blev der 
afholdt en stor cykelpicnic, hvor godt 60 mennesker 
havde en hyggelig eftermiddag i Løvbakkerne. En 
succes, som boligselskabet gentager i august 2020. 

Om at få flere op på jernhesten

Beboere fra hele Boligselskabet Fruehøjgaard 
mødtes foran Multihuset og gjorde sig klar til 
cykelturen ud til Løvbakkerne.

>>

Dagen handlede om 
sammenhold, sundhed, 
oplysning og fællesskab.

93-årige Mona Hansen 
blev kørt i Rickshaw ud 
til Løvbakkerne og fik sig 
én på opleveren, da hun 
mødte falken Luna

>>
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Samarbejde er alfa og omega
  << fortsat

Med støtte fra Dansk Handicapforbund og i tæt samarbejde med SIND 
Herning, FællesBo og Plads til Forskel, gennemførte vi i 2019 og 2020 
en række workshops for beboere, frivillige, bestyrelser og ansatte for 
at udbrede viden og nedbryde tabuer omkring psykisk sygdom og 
sårbarhed. Psykinfo Midt leverede, sammen med deres ambassadører 
fra ÉN AF OS, det faglige indhold, og tiltaget var en stor succes 
med mange positive tilbagemeldinger. Det samlede deltagerantal 
i samtlige arrangementer var over 500, og budskabet nåede ud til 
omkring 300 forskellige mennesker.  

Workshops om psykisk sygdom

Ferry Moerkerk fra ÉN AF OS og Jette Dupont 
fra Psykinfo Midt til vores workshops om 

psykisk sygdom og sårbarhed  

<<

I februar afholdte vi i samarbejde med ROSA og BL en 
hjemmekoncert med Signe Svendsen. Projektet ”Musik på 
Hjemmebanen” startede op i 2018 og har til formål at rykke 
kulturen helt ind i de almene boligområder og give beboere 
en oplevelse, som mange måske ikke ville have fået ellers. 
Koncerten blev bakket op af Afdeling Brændgårdsparken, og 
frivillige hænder iværksatte både omdeling af opslag, salg 
af billetter, borddækning, madlavning og oprydning. Igen et 
enestående eksempel på, hvordan vi som boligselskab får 
mulighed for at give vores beboere de her ekstraordinære 
oplevelser, fordi vi har frivillige, der står klar til at hjælpe.

Signe Svendsen i Multihuset

Signe Svendsen gæstede 
i februar Multihuset i 
Brændgårdsparken, og 
90 beboere fra  Boligsel-
skabet Fruehøjaard nød 
hendes selskab og musik.

>>

Michael Callesen fra ROSA 
og direktør i boligselskabet 
Birgitte Juhl

<<
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I sommeren 2019 fik Boligselskabet Fruehøjgaards 
servicefolk pludselig meget travlt, da Ikast-Brande 
Kommunes tidligere plejeboliger i Frisenborgparken 
skulle istandsættes på 2½ måneder, og gøres klar til at 
godt 30 unge mennesker kunne flytte ind til studiestart 
i august. - Det trak også tænder ud på servicecenteret, 
men det lykkedes, og det var en sejr for os, fortæller 
driftschef Kjeld Kristensen.
Og det er ikke bare i Boligselskabet Fruehøjgaard, at 
projektet er en succes. Dét fremgår på Ikast Brande 
Gymnasiums hjemmeside, for her er man også 
utroligt glade for samarbejdet. - Det er et virkelig 
godt samarbejde mellem Fruehøjgaard, Ikast-Brande 
Kommune og os, der har muliggjort projektet i 
Frisenborgparken, har Marianne Dose Hvid, rektor på 
Ikast-Brande Gymnasium udtalt. 

Stigende efterspørgsel på ungdomsboliger i Ikast
Behovet for ungdomsboliger i Ikast er steget, idet der er 
flere udenlandske elever, der har fået øjnene op for den 

internationale uddannelse, IB. Derfor er det med en vis 
stolthed, at vi som boligselskab nu kan bidrage til, at 
unge mennesker fra hele verden kan få en bolig centralt 
i Ikast og tæt på skolen. Og eleverne er også glade: 
- Her er dejligt, sagde Julie Bloch Hornsved, der flyttede 
ind i Frisenborgparken den 8. august. – Det er en stor 
fordel at bo på denne måde sammen med andre unge, 
for man er aldrig alene.
På Frisenborg har gymnasiet også ansat Charlotte 
Theilgaard Nielsen til at guide og socialisere de unge 
mennesker.

Vi er nu færdige med 16 blokke og 41 opgange på 
Fruehøj. Det er i alt 249 lejligheder og erhvervslejemål. 
Godt 140 lejere med og uden familier har været 
genhuset i perioden fra maj 2019 til maj 2020. Det er 
rigtig mange mennesker. Trods utallige udfordringer, 
som bliver løst hen ad vejen, har beboerne udvist stor 
tålmodighed og tolerance. 
I august kunne man i ”Hjem til dig” for eksempel 
læse et interview med Dorthe og Finn, som vandt et 
gavekort til Hereford Beefstouw efter at have besvaret 
et spørgeskema om renoveringen. Parret har boet 20 
år i Afdeling Fruehøj, og selv om de har oplevet, at 
der var ting, der ikke var i orden, da de flyttede tilbage 
til deres nyrenoverede lejlighed, så var de positive 
og optimistiske og fortalte om det gode naboskab i 
afdelingen, og hvor glade de var for at bo på Fruehøj.

Renoveringsprojektet i sidevind  
Renoveringsprojektet har også måttet stå på mål for 
pressens bevågenhed mere end et par gange og kom 

faktisk lidt i sidevind. Hele sommeren blev der blandt 
andet bragt artikler i Herning Folkeblad om ”sagen om 
affald i Rind Plantage”, og der blev brugt mange timer 
på at håndtere situationen.
Senere på året blev renoveringsprojektet igen 
involveret i en kedelig sag, som også endte i 
pressen. Denne gang handlede det om arbejds-
miljøet på byggepladsen. Enemærke og Petersens 
nye projektchef på byggepladsen strammede op, 
og vi forventer fremadrettet, at både sikkerhed og 
et godt arbejdsmiljø bliver højt prioriteret hos såvel 
hovedentreprenør som underentreprenører.

Fremtidige byggeprojekter
Vi har ønske om at bygge flere almene boliger i 
såvel Herning som Ikast-Brande Kommune, og vi er 
derfor meget optaget af at forsøge at realisere dette 
ønske. Derudover arbejder vi fortsat på vores fælles 
Samskabelsesprojekt. Vi håber, at det bliver muligt at 
starte byggeriet op i 2021

Fra pleje- til ungdoms-
boliger på rekordtid

Renovering og byggeri i 2019

Julie Bloch Hornsved på sit værelse i Frisenborgparken

Renoveringen af Fruehøj og fremtidige projekter

Å R E T S  A K T I V I T E T E R 
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 RESULTATOPGØRELSE                                                                                                                                                  *Afrundet til hele tusinder

Regnskab Budget Budget 
2019 2019 2020

    ORDINÆRE UDGIFTER
 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 316 310 314
 Personaleudgifter 7.229 7.387 7.411
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 3.192 3.327 3.384
 Tilskud til afdelingerne 329 0 0

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 11.066 11.024 11.109
 Overskud 256 4 0

11.322 11.028 11.113
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 8.251 8.168 8.278
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.388 1.401 1.269
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 650 437 475
 Byggesagshonorar 1.009 1.017 1.086

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 11.322 11.023 11.113
 Renteindtægter netto 24 5 5
 Underskud 0 0 0

11.322 11.028 11.113

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 også i 
år, at boligorganisationen er drevet under hensyntagen til 
god offentlig forvaltning.

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

2019 i tal
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Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, 
kontingenter m.v. 

Personaleudgifter

Kontorudgifter og andre administra-
tionsudgifter

Tilskud til afdelingerne
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    BALANCE                                                                                                                                                                            *Afrundet til hele tusinder
Indeværende år Sidste år

2019 2018
      AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 3.832 3.925
 Andre anlægsaktiver 5.331 3.752
 Indskud i Byggefonden 12.817 12.557
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 21.980 20.234
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger under opførelse (nybyggeri) 0 23.131
 Andre tilgodehavender 11.113 7.555
 Værdipapirer og likvide beholdninger 33.391 33.411
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 44.504 64.097
 AKTIVER I ALT 66.484 84.331

PASSIVER

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 20.263 19.792
 Opskrivningshenlæggelser 0 173
 Arbejdskapital 8.201 7.944
 EGENKAPITAL I ALT 28.464 27.909
 LANGFRISTET GÆLD 268 0
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 28.927 48.001
 Bankgæld 7.537 5.972
 Anden kortfristet gæld 1.288 2.449
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 37.752 56.422
 PASSIVER I ALT 66.484 84.331

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 %

Ø K O N O M I  /  2 0 1 9  I  TA L 

A K T I V E R

PA S S I V E R
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Egenkontrollen indgår som en 
fast del af bestyrelsens årshjul. 
Bestyrelsen drøfter deres egne 
målsætninger, vurderer analyser 
og resultater, samt tager stilling 
til revisors bemærkninger og 
anbefalinger. Formålet er at sikre, at 
organisationen arbejder med at: 

 z Forbedre produktivitet og effektivitet
 z Udvikle og fastholde kvaliteten af  

 produkter og ydelser
 z opretholde en betryggende   

 økonomistyring
 z Udvise sparsommelighed

Da proceduren er relativt ny, kan 
man først få et repræsentativt 
billede af udviklingen efter nogle 
år, men ud fra en redegørelse for 
og analyse af de foreliggende 
resultater, har bestyrelsen på et 
møde i februar 2020 besluttet at 
bibeholde de samme fokuspunkter 
og mål fra sidste år.
Udover de allerede fastlagte 
mål, har bestyrelsen desuden 
besluttet at fastsætte nogle mål 
for udviklingen i hver afdelings 
samlede driftsudgifter for den 
kommende 4-års periode. 

Målene består af forskellige 
effektiviseringstiltag og en konkret 
handlingsplan, som starter i 
markvandringerne og ender i 
langtidsbudgetterne. 

Organisationsbestyrelsen arbejder løbende med at forbedre produktiviteten 
og effektiviteten i boligselskabet igennem økonomistyring og egenkontrol.

Kapitalforvaltning
Boligselskabets kriterium er, at afkastet skal ligge over benchmark. I 2019 har vi givet afdelingerne et afkast på 
0,3 %, hvilket ligger over benchmarking på -0,04%. Derved er målsætningen opfyldt.

Administrationsbidrag
Det samlede bidrag skal dække organisationens udgifter til driftsadministration. Bidraget er ikke direkte 
sammenligneligt med andres, da det ikke altid indeholder det samme. Vi har for eksempel længere 
åbningstider end andre, og hos os skal beboerne altid henvende sig til det samme telefonnummer, uanset 
ærinde. Dét er en fordel for beboerne, fordi servicefolkene så har mere tid til at løse beboernes problemer 
frem for at bruge tid på at snakke i telefon. Derfor ligger vores driftsomkostninger normalt lavere end lands- og 
regionsgennemsnittet. Til gengæld er vores administrationsbidrag højere.

Genudlejning 
Bestyrelsens fastsatte mål om, at minimum 90% af alle genudlejninger skal være påbegyndt inden 7 
arbejdsdage efter modtaget opsigelse, er også opfyldt. I 2019 var der i alt 416 genudlejninger, hvoraf de 397 af 
dem er påbegyndt rettidigt. Dermed er 95 % af alle genudlejninger påbegyndt inden for de 7 arbejdsdage.

Fraflytningsopgørelser
Boligselskabets målsætning er, at maximalt 5 % af fraflytnings-opgørelserne overskrides med mere end 10 %. 
I 2019 er der sket en overskridelse på mere end 10 % 
i 14 af de fraflyttede lejemål ud af 416 flyttesager. Det 
svarer til 3,37 % og er dermed inden for kriteriet. 

Bygningsforsikringer
Boligselskabet Fruehøjgaard betaler i gennemsnit 
kr. 546 per lejemålsenhed, hvor landsgennemsnittet 
ligger på kr. 1.050 og Herning Kommunes ligger 
på kr. 828. Dermed ligger vi langt under både 
landsgennemsnit og kommunens. Se figur 1.

Analyse og vurdering af målepunkter

BESTYLSENS MÅLEPUNKTER:
 z Kapitalforvaltning
 z Administrationsbidrag: 
 z Genudlejning
 z Fraflytningsopgørelse
 z Bygningsforsikring 

Figur 1

Egenkontrol
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I arbejdet med at undersøge 
og monitorere udviklingen i 
Boligselskabet Fruehøjgaard, 
bruger vi blandt andet beboer-
tilfredshedsundersøgelser, som et 
værktøj til at følge op på resultaterne 
og identificere udfordringer og behov. 
Det er nemlig vigtigt for os at vide, 
hvad der giver værdi for det gode liv i 
vores boligområder.  
Hvert år laver vi en tilfredsheds-
undersøgelse for henholdsvis nye 
lejere og fraflyttede lejere. For et 
par år siden blev det besluttet at 
gøre undersøgelsen digital og for 
at højne svarprocenten, trækker vi 
hvert kvartal lod blandt deltagere 
om et gavekort. Tiltaget har højnet 
svarprocenten. Det har til gengæld 
også medført en ulige fordeling af 
deltagere i forhold til alder, for det er 
ingen hemmelighed, at de unge er 
bedre til det digitale end mange af 
de ældre. Dog er det omvendt også 
sandsynligt, at der før digitaliseringen, 
var en underrepræsentation af 
unge, der responderede. For at 

højne repræsentativiteten 
i undersøgelsen, kan 
der arbejdes på at øge 
svarprocenten i de andre 
grupper. 
I undersøgelsen af 
tilfredsheden blandt 
fraflyttede lejere er det 
samlede gennemsnit 
en anelse under det 
fastsatte kriterie, hvorimod 
den ligger over kriteriet 
blandt nye lejere. Der er 
forskellige forhold, der bør optimeres.
Fraflytterne er ifølge undersøgelsen 
meget tilfredse med information og 
service i forbindelse med fraflytning 
samt den generelle service fra 
kontoret og viceværterne. Der er 
også generel tryghed ved at bo og 
færdes i områderne, samt overordnet 
tilfredshed med lejlighederne.
Der er mindre tilfredshed, når det 
gælder ude- og indearealer samt 
beboerdemokrati og naboskab. 
Det bør dog pointeres, at omkring 
25 % af besvarelserne kommer fra 

en afdeling uden sociale aktiviteter 
eller fælles udendørs arealer, og det 
kan meget vel påvirke det samlede 
resultat. 
Det kan overvejes, om boligselskabet 
skal gøre en mere aktiv indsats for at 
forsøge at påvirke dette billede.
Indflytterne er også generelt meget 
tilfredse. Dog falder tilfredsheden 
markant, når det vedrører fejl- og 
mangelgennemgang og opfølgning 
herpå. Det kan skyldes flere faktorer, 
men det er noget, som boligselskabet 
helt sikkert vil undersøge nærmere 
og fortsat arbejde på at forbedre. 

Effektivisering er på alles læber, og Boligselskabet 
Fruehøjgaard er selvfølgelig ingen undtagelse.
I praksis har vi blandt andet iværksat en række 
organisatoriske ændringer. Vores tømrerafdeling skal 
lukkes, og tømrerne bliver fremadrettet en del af vores 
serviceafdeling. Vi har ansat en elev i driften samt 
en medarbejder, der skal varetage opgaver delvist i 
forbindelse med byggeri og delvist i driften. 
Disse tiltag skal bevirke, at boligselskabet står endnu 
skarpere på service- og driftsområdet, fordi der nu er 
flere til at varetage opgaver og servicere beboerne. 
Omstruktureringen bevirker, at vi er nødt til at ombygge 
og udvide vores servicekontor.
På det mere praktiske plan, er vi også i fuld gang med at 
udskifte al belysning i afdelingerne til energibesparende 
LED, vi udvider brugen af robotplæneklippere, vi 
forsøger at ensrette typer af hårde hvidevarer og vvs-
dele, og vi optimerer generelt indkøbspolitikken og 
lagerføring i driften. 
I 2019 har vi også renoveret badeværelserne i 
Storgården og i Børglumparken, og i den forbindelse har 

begge afdelinger fået vaskemaskiner og tørretumblere 
i lejlighederne. Det højner standarden i boligen, og det 
letter også administrationen, som ikke længere skal 
udlevere og kode vaskekort og lave afregninger på 
vaskerierne. Så alt i alt giver det nogle besparelser og er 
en del af effektiviseringen og moderniseringen af vores 
boliger.

Digital effektivisering
I administrationen arbejdes der fortsat på effektivisering 
blandt andet ved digitalisering. De digitale løsninger skal 
være med til at gøre arbejdsgangen mere effektiv og 
ikke mindst bæredygtig.
I 2019 har vi blandt andet digitaliseret lokaleudlejning. 
Det betyder, at de beboere, der har givet samtykke til 
digital kommunikation, får tilsendt papirer per mail, og 
kontaktpersonen i afdelingen får automatisk besked om, 
at lokalet nu er udlejet. 
Derudover er lejekontrakterne for bilejemål som garager, 
ekstra kælderrum og carporte også ændret til at være 
digitale og kan nu underskrives med NemId. 

Effektiviseringstiltag i drift og administration

Beboertilfredshed
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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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Vi står midt i en pandemi, som udover at have direkte 
indflydelse på det enkelte individs privatliv og færden, også 
har haft og fortsat har katastrofale følger for virksomheder i 
hele verden og for den globale samfundsøkonomi. 

Hvordan håndterer vi det
Som boligselskab er det vigtigt, at vi håndterer en krise som 
denne med omtanke for det enkelte menneske. Dét tæller 
såvel medarbejdere som beboere og samarbejdspartnere.
Da statsministeren på et pressemøde onsdag den 11. marts 
bad danske arbejdspladser om at lukke ned, reagerede 
Boligselskabet Fruehøjgaard øjeblikkeligt. Administrationen 
var lukket for ekspeditioner fra den 13. marts til den 8. juni. 
Kun de mest forretningskritiske funktioner blev opretholdt, 
og telefonen var åben hver dag mellem 9-12.
Alle medarbejdere med mulighed for det, arbejdede 
hjemme, og de få medarbejdere, der mødte ind på 
kontoret på skift, var opmærksomme på retningslinjerne.
Renoveringsarbejdet på Fruehøj fortsatte sin gang, så der 
var travlt i byggeafdelingen under hele nedlukningen. 
Der blev også fortsat synet og klargjort lejligheder, dog 
under hensyntagen til myndighedernes retningslinjer. Kun 
de mest presserende service- og parkopgaver blev udført.  
 
Fællesskaber på pause og digitale møder 
Fællesskaber og projekter i afdelingerne blev også 
sat på hold, mens Danmark lukkede ned. Det var alt 
lige fra fællesspisninger over banko og kaffemøder til 
bestyrelsesmøder. Boligselskabets frivillige sociale 
viceværter blev bedt om at aflyse deres aftaler og i stedet 
har de været i telefonisk kontakt med mange af dem, de 
plejer at besøge.
Alle møder i boligselskabet blev enten aflyst, udskudt eller 
afholdt per telefon eller Skype. Også forretningsudvalget 
og organisationsbestyrelsen har haft digitale møder, som 
er blevet klaret via bestyrelsesweb og mailsystem, og 
repræsentantskabsmødet i maj blev udsat.

Information 
Boligselskabet har gjort en indsats for at videreformidle 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer 
til beboere både som fysiske opslag og som information 
på hjemmeside og via Facebook. Myndighederne og BL 
har arbejdet på at oversætte information, så de af vores 
beboere, der endnu ikke er velbevandrede i det danske 
sprog, også kan få de vigtige informationer og være med til 
at bryde smittekæden i samfundet.

Solidaritet
Mange virksomheder mærker de økonomiske konsekvenser 
af krisen. Boligselskabet Fruehøjgaard forsøger at imøde-
komme andre virksomheder ved at betale regninger hurtigt 
og igangsætte opgaver i driften, som alligevel skulle være 
lavet senere på året, for på den måde at bidrage til at 
fastholde arbejdspladser og holde gang i samfundet.
Vi har indgået et samarbejde med Dansk Folkehjælps 
økonomiske rådgivning i Herning, hvor vores beboere kan 
få hjælp til at danne sig et økonomisk overblik. Derudover, 
vil vi forsøge at støtte de af vores lejere, der rammes så 
hårdt økonomisk af krisen, at de ikke længere har råd til 
at blive i deres bolig. Hjælpen skal medvirke til, at de kan 
blive boende i stedet for at skulle opsige deres lejemål eller 
sættes ud. 

På fuldt blus igen med forholdsregler 
Administrationen er igen lukket helt op, også i forhold 
til arrangementer. Blandt andet afholdes de ordinære 
afdelingsmøder i september. Der vil fortsat blive taget 
mange forholdsregler, så vi følger de retningslinjer, der 
udstikkes. Vi håber, at der ikke kommer en anden bølge til 
efteråret, men sker det, er vi også klar til at håndtere dét. 
Hen over sommeren har vi set et stigende smittetal. "Det 
er ikke politiske beslutninger, som stopper smitten, men 
danskernes evne til at holde afstand og spritte af", har 
Mette Frederiksen for nyligt udtalt. Det bakker vi op om her i 
boligselskabet. Der er i mange afdelinger et godt naboskab 
og skik for at kere sig om hinanden, og det er vores 
oplevelse, at netop solidariteten, som hele det almene 
boligselskab er bygget op omkring, i denne tid for alvor 
kommer til sin ret.  

At håndtere en krise
Menneskeheden er taget som gidsler i noget, der mest af alt minder om en 
apokalyptisk science fiction-film. Ikke desto mindre er det den virkelighed, 
som møder hele verden lige nu, og det er afgørende, hvordan vi håndterer det.


