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Boligselskabet Fruehøjgaard har ligesom alle andre 
virksomheder været ramt af regeringens restriktioner. Vi 
har skullet efterleve og håndtere de retningslinjer, der 
blev meldt ud, samtidig med at vi skulle finde en måde 
at agere på, så vi fortsat kunne servicere vores beboere, 
varetage renoveringen af en stor afdeling, håndtere ind- 
og udflytninger, klare de administrative opgaver og holde 
vores grønne arealer. 
Derfor har vi måttet finde nye forretningsgange, 
der kunne sikre såvel medarbejdere som beboere, 
bestyrelsesmedlemmer, frivillige og samarbejdspartnere. 
Det har ikke været nogen nem opgave, men vi er vokset 
med opgaven, og alle i organisationen har været med til 
at tage et ansvar for, at vi som organisation kunne komme 
igennem denne vanskelige situation. Nedlukningen af 
samfundet har varet længere end nogen af os havde 
forestillet os.  Det giver andre udfordringer, som vi 
kun i fællesskab kan løse. Hjemmearbejdspladser og 
manglende social kontakt med kollegaer indebærer, at 
der over tid generelt kommer en lavere tolerancetærskel. 
Ledelse fra distance er også en udfordring, og virtuelle 
møder for organisationsbestyrelsen giver ikke det sociale 
samvær og dialog, som er optimal, når der skal træffes 
vigtige beslutninger. Det slider på os alle og dræner os 
for energi og motivation. Nu er der håb om, at vacciner 
og sommerens komme vil være et skridt på vej tilbage 
til ”normalen”. Vi tror på, at vores organisation indeholder 
det ”råstof”, der skal til for, at vi kommer godt igennem 
pandemien.

Afslutning på renoveringen af Afdeling Fruehøj
Vi har nu endelig afsluttet renoveringen af Afdeling 
Fruehøj. Det har været fire års kamp for både ledelse 
og medarbejdere at komme igennem denne sag. Når 
vi ser tilbage på forløbet, har vi i boligselskabets lange 
historie aldrig tidligere oplevet så store udfordringer 
med en hovedentrepenør. Det har været et langt 
forløb i en renovering, hvor vi konstant har skullet 
være opmærksomme. Det er i sidste ende vores 
beboere, der betaler prisen, hvis en renovering ikke 
udføres tilfredsstillende, og det kan vi ikke acceptere. 
Organisationsbestyrelsen har derfor fulgt denne proces 
meget nøje. Vi har givet mandat til ledelsen til at kunne 
håndtere alle forhold i denne renovering. 
Renoveringen af Fruehøj har også trukket overskrifter 
i den lokale presse. Det er meget tilfredsstillende at 
have en skarp presse, der afslører, hvis der foregår 
uhyrligheder, eller hvis nogle vil snyde på vægten. Det vil 

vi gerne anerkende. Og selvom det er vores byggeri, der 
uforvarende har været genstand for den negative omtale, 
så oplever vi, at vi er blevet behandlet ordentligt og ikke 
omtalt negativt i pressen. Tak for det. 
Det kedelige for os er, at vi uden egen skyld, er blevet 
en part i nogle uprofessionelle virksomheders elendige 
håndtering af affald fra vores renovering. Vi er et 
boligselskab med orden i vores organisation, og vi vil 
naturligvis også have orden i vores byggerier.

Om Bo, Lev og Lær og samarbejde.
Bo, Lev og Lær er et projekt, som vi er særligt stolte af, 
og det er noget, vi har arbejdet for igennem de sidste 4 
år. Det er et banebrydende projekt, som bliver realiseret 
gennem et samarbejde mellem nogle meget atypiske 
samarbejdspartnere. Heldigvis har de, udover visioner og 
mod, haft både tålmodighed og vedholdenhed, og det har 
vist sig at være afgørende i denne sag, der efterhånden 
har trukket i langdrag. 
Der er tale om et unikt byggeri, hvor en del af disse gode 
og billige boliger er tilegnet psykisk sårbare unge. Målet 
er at bidrage til inklusionen af unge, der har det svært, og 
det er vores håb, at disse gode rammer kan medvirke til, 
at unge, der har brug for at bo og færdes i et trygt miljø, vil 
klare sig bedre i livet med en uddannelse og et job. 
Vi tager det boligsociale ansvar alvorligt, og samtidig er 
samarbejdet om dette byggeri et bevis på, at der kan 
skabes nye spændende fællesskaber mellem ildsjæle, 
kommuner, liberalt erhverv og den almene sektor, som 
kan skabe værdi for sårbare grupper, hvis blot man vil. 
Dette boligprojekt er så nytænkende og visionært, at det 
også bør nyde fremme i mange andre kommuner. 
Samarbejde er en kunstart, som ikke kun foregår i Herning 
Kommune. Vi har i Ikast-Brande Kommune mange gode 
og spændende dialoger med både kommunen og private 
bygherrer. Vi ser derfor mange muligheder foran os for 
mere byggeri af gode og billige boliger. Den boligplatform, 
vi har skabt i kommunen, er kommet via dialog mellem 
relevante aktører som politikere, embedsfolk og private 
samarbejdspartnere. Det vil vi gerne kvittere for.   

Plads Til Forskel
Den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel, som 
vi arbejder på i samarbejde med Herning Kommune, 
FællesBo og Lejerbo, begynder nu at vise sit værd. Vi er 
meget tilfredse med de resultater, der er opnået med 
den helhedsplan, vi arbejder efter. Det er vigtigt for os at 
deltage i dette samarbejde – også selvom vi arbejder med 
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forskellige indgangsvinkler og virksomhedskulturer. Vores 
afdelinger ligger side om side, og derfor giver det mening, 
at der er en koordinering i indsatsen. 
Vi vil have endnu mere fokus på information til såvel 
organisationsbestyrelse som afdelingsbestyrelser, og 
de skal fremadrettet have mere information fra Plads Til 
Forskel omkring de aktiviteter, der arbejdes med. På den 
måde kan vi sikre, at bestyrelserne føler sig informeret 
om hvilke tiltag, der er i gang. Det vil være et tema på 
dagsordenen til hvert organisationsbestyrelsesmøde, og 
ledelsen fra Plads Til Forskel vil ligeledes blive inviteret til 
at deltage på et eller to bestyrelsesmøder i afdelingerne, 
årligt. Der er søgt om forlængelse af helhedsplanen frem 
til 2025, idet boligsocialt arbejde vil være en kontinuerlig 
opgave i vores boligområder.

Arbejdet med FN's verdensmål
Bestyrelsen har på et møde i juni 2020 besluttet, at 
organisationen skal arbejde med FN's verdensmål. Der 
er valgt 3 mål, som alle har relation til, hvad vi og flere af 
vores afdelinger beskæftiger sig med. De 3 verdensmål, 
vi har valgt at arbejde med, er mål nr. 3, der handler om 
sundhed og trivsel, mål nr. 7, der handler om bæredygtig 
energi og mål nr. 11, der handler om bæredygtige byer og 
lokalsamfund.
Vi har valgt at arbejde med sundhed og trivsel, fordi 
vi som boligselskab er sat i verden for at varetage 
beboernes og medarbejdernes sundhed og trivsel. Som 
bygherre og arbejdsgiver er det vores opgave at sikre 
rammer, der forebygger negative sundhedseffekter, 
både når det kommer til udførelsen og til brugen af vores 
bygninger. Det kan for eksempel være med fokus på 
design, sikkerhed og miljørigtige materialer, ligesom vi 
gerne vil sikre et godt indeklima i såvel boliger som på 
arbejdspladsen.
Det er et kendt faktum, at byggeriet står for næsten 40 
procent af den globale CO2-udledning. Derfor mener vi, 
at vi, som bygherre med egne bygninger, har et ansvar for 
at bidrage til bæredygtig energi og bæredygtige byer og 
lokalsamfund.
Vi vil bidrage til grøn omstilling for eksempel via bruger-
inddragelse og veltilrettelagt bygningsdrift med blandt 

andet LED pærer, solceller og grøn el.
Vi har ligeledes et ansvar for at bidrage til en bæredygtig 
by- og landskabsudvikling. Det indebærer blandt andet 
en optimering af eksisterende bygninger, bygninger med 
høj arkitektonisk kvalitet, og fokus på at skabe trygge og 
inkluderende rammer til fællesskaber.
Med disse mål har vi skabt grobund for at tænke FN's 
verdensmål ind i vores virke som boligselskab. Det er en 
proces, og vi kan ikke gøre det alene. For at omforme 
vores mål til handlinger har vi brug for andre, der deler 
vores interesse. Derfor vil vi fortsætte med at skabe 
netværk i erhvervslivet, i vores afdelinger, og med NGOer. 

Forandring er uundgåelig
Situationen med Covid-19 har vist, at hele vores 
organisation er omstillingsparat. Der er ingen tvivl om, at 
det også slider på os alle, og trætheden har indfundet sig 
efter mange måneders fravær af en ”normal” dagligdag. 
Covid-19 eller ej, så forandres vores verden. Det har og 
skal vi altid have for øje. Vi må tage bestik af fremtiden, 
hvor der også vil være strategiske samarbejder med 
andre boligorganisationer. Vi har derfor sat et projekt 
i gang om en udviklings- og kommunikationsstrategi 
for boligselskabet. Det sker i et samarbejde med et 
kommunikationsbureau, for det har vi besluttet, at vi vil 
have konsulentbistand til. Man skal ikke betragte disse 
omkostninger som en udgift i traditionel forstand, men en 
investering i vores fælles fremtid og en nødvendighed for, 
at vi kan følge med udviklingen.
Grundfortællingen om vores værdier er vigtig. Det vil 
fremadrettet blive det væsentligste redskab i forhold til 
at træffe strategiske beslutninger i boligselskabet, som 
vil påvirke vores beboere, medarbejdere og bestyrelser. 
Vi skal som organisation stille krav til os selv, og til andre. 
Set i det lys, er vi klar til at indgå i konkurrence med andre 
almene boligselskaber. Det giver os yderligere motivation 
til hele tiden at blive bedre, og med en stærk boligsocial 
profil, styr på økonomien, dygtige medarbejdere og 
ledelse og en visionær bestyrelse, tror vi på, at vi har 
nøglen til at styrke vores krav om ligeværdighed, ikke bare 
med andre almene boligselskaber, men også med private 
udlejere.

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 -

Helle Guldberg
Nielsen

Harly 
Jørgensen

Steen Jonassen
Formand

Vivian 
Bøjgaard

Bodil Sønderkjær
Næstformand

Agnete 
Petersen

Lisbet R.  
Sørensen

Ole K.
Kristensen

Lotte 
Jensen

BESTYRELSEN 2020-2021



- 4 -

- Boligselskabet Fruehøjgaard • ÅRSBERETNING 2020/2021 -

Ledelsens beretning
Å R E T S  A K T I V I T E T E R  /  L E D E L S E N

Vi kommer ikke udenom, at dette år 
har været præget af Covid-19. 
Vores omstillingsparathed har været 
sat på prøve, og vi har måttet ændre 
strategier både professionelt og privat. 
Møder er blevet aflyst, udsat eller 
digitaliseret, og fællesskaber er sat på 
pause, både ude i vores afdelinger og 
internt i organisationen.
Heldigvis fik vi afholdt vores 
repræsentantskabsmøde i august, 
hvor forsamlingsreglerne var knap så 
stringente. Afdelingsmøderne blev 
også afholdt efter planen i september, 
dog med forhåndstilmelding og 
forholdsregler. I nogle tilfælde blev 
møderne holdt ude i byen for at 
overholde krav om afstand. 
Fra efteråret 2020 og frem til påske 
2021 har medarbejderne i bolig-
selskabet været delt op i hold for at 
mindske smitterisikoen. 
Det har været en udfordring, men 
samtlige medarbejdere har taget det 

med oprejst pande og bidraget til at få 
det til at fungere. 

Nye tider
Som boligselskab i Herning Kommune 
har vi i år også stået overfor en ny 
virkelighed. Herning Kommune 
besluttede på et møde i november 
2020, at de fremadrettet i visse 
situationer vil tildele kvoter efter 
konkurrence. Boligselskaberne skal 
altså konkurrere på forskellige 
parametre som arkitektur, husleje, 
fællesskab og klima.
Lige nu er vi i konkurrence om 40 
familieboliger i Gødstrup sammen 
med andre boligselskaber. Det har 
været utroligt spændende, fordi vi har 
skullet konkurrere på parametrene 
fællesskaber og friarealer, og det har 
tvunget os til at granske i, hvad det er, 
der skaber det gode liv ude i 
afdelingerne. Vi synes selv, at vi er 
kommet med et rigtig godt bud, der 

ikke kun tilgodeser fællesskaberne og 
friarealerne, men også er et funktionelt 
og æstetisk byggeri. Vi forventer en 
afgørelse i maj.

Renovering af Fruehøj
Igennem de sidste 3½ år har 
renoveringen fyldt en del i landskabet 
på Fruehøj. Beboerne har udvist stor 
tolerance og tålmodighed og har især 
rost Adams Flyttefirma, som har stået 
for flytning ved genhusning.
Desværre har der været en del bump 
på vejen, blandt andet har sam-
arbejdet med hovedentreprenøren 
mildest talt været en udfordring.
Slutresultatet er heldigvis blevet rigtig 
godt. Vi hører fra mange glade 
beboere, og renoveringen bliver også 
bemærket og rost af andre, der går 
igennem området. 
Vi har fået en god og velfungerende 
afdeling med en bredere palette af 
boligtyper til beboerne, og vi glæder 

Renoveringen har været udfordrende, men 
heldigvis er resultatet faldet godt ud.

Foto: Jonathan Weimar

Vi hører fra mange glade beboere. 
Især de nye altaner er et stort plus.

 Foto: Jonathan Weimar
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os over at se, hvor flot afdelingen er 
blevet. 

Byggerier i Herning, Ikast og Brande
Som boligudbyder skal vi ikke bare 
renovere vores eksisterende boliger, 
men også udvide udbuddet af gode 
og billige almene boliger. Derfor har vi 
selvfølgelig arbejdet på at få nye 
byggerier i hus både i Herning og i 
Ikast og Brande. Mange af vores 
nybyggerier kommer til at foregå efter 
den såkaldte "delegerede bygherre-
model". Hermed bidrager vi til det, der 
kaldes "blandet byggeri", hvor private 
og almene boliger opføres side om 
side og er med til at give bredde i 
beboersammensætningen. Det har vi 
haft succes med både i Ikast og i 
Brande.

 ● Ungdomsboliger i Dalgasgade
Byrådet i Herning Kommune har i 
marts 2021 godkendt opførelsen af 54 
ungdomsboliger i et 12-etagers højhus 
på Dalgasgade. Opførelsen af 
ungdomsboligerne sker i samarbejde 
med en privat bygherre, Jan Egebæk, 
og boligerne forventes at være klar 
senest i sommeren 2023.

 ● Bo, Lev og Lær projektet på Tingvej
Vi glæder os over, at Bo, Lev og 
Lær-projektet i samarbejde med 
blandt andet Herning Kommune og 
Rema 1000 nu ser ud til at lykkes. 
Målet med projektet er at skabe et 
attraktivt boligområde med ungdoms- 
og familieboliger, hvoraf en del af 
boligerne bliver til psykisk sårbare 
unge, for at hjælpe dem til at klare sig 
bedre i livet med uddannelse og job. 
Kommunen er ved at lave lokalplanen, 
og vi håber at få et godkendt skema A 
i efteråret 2021. 

 ● Familieboliger i Brande og Ikast
Ikast-Brande Kommune har princip-

godkendt, at vi bygger 20 familie-
boliger på Kirkegade i Brande. Også 
her bygger vi sammen med en privat 
bygherre, som opfører private 
familieboliger på samme grund. 
Ikast-Brande Kommune arbejder på 
den lokalplan, der skal muliggøre 
byggeriet.
Vi har igennem et par år, sammen med 
Jan Egebæk, arbejdet på at realisere 
et byggeri på Toftevænget/Nørregade 
i Ikast. Ikast-Brande Kommune har 
principgodkendt, at vi bygger cirka 60 
familieboliger i Ikast, og kommunen 
arbejder nu på lokalplanen
.
Den boligsociale helhedsplan
Vi har i de seneste 3 år samarbejdet 
med FællesBo, Lejerbo og Herning 
Kommune om en boligsocial 
helhedsplan i Brændgård-området. 
Indsatserne har blandt andet handlet 
om at forebygge kriminalitet, øge 
trivsel og tryghed og få flere i 
beskæftigelse og uddannelse.
Plads Til Forskel har oplevet at blive 
taget utroligt godt imod i Brændgård-
området, hvor institutioner, skoler og 
foreninger lynhurtigt har meldt sig 
som aktive samarbejdspartnere, og 
hvor områdets beboere i høj grad 
benytter sig af Plads Til Forskels 
aktiviteter og rådgivning. 
Plads Til Forskel har bidraget til at øge 
trivslen for børn og unge gennem 
sommeraktiviteter og til at få unge i 
fritidsjobs. Samtidig er frivilligheden 

blomstret op, og andelen af unge, der 
gennemfører en ungdomsuddannelse 
er også steget i Brændgård-området, 
sammenlignet med 2019.
Der er dog fortsat brug for en indsats 
helt tæt på beboerne, blandt andet for 
at mindske kriminalitet, øge trivsel og 
sundhed samt hjælpe flere i 
beskæftigelse og uddannelse. 
Corona-situationen har ikke gjort 
behovet mindre. 
Corona har betydet, at mange familier 
har været mere hjemme. Det giver 
mere stress og konfrontation, når man 
bor tæt og er meget til stede i 
hjemmet, og derfor et det naturligt, at 
det har medført et øget konflikt-niveau 
både i det enkelte hjem, men også 
blandt naboer.  
Plads Til Forskel gør en forskel, men 
samtidig er det også tydeligt, at det er 
et langt, sejt træk. Folk fraflytter, og 
der kommer nye beboere med nye 
udfordringer, hvilket betyder, at der er 
brug for en kontinuerlig indsats. Derfor 
har vi også søgt om en forlængelse af 
projektet.

Strategi for udvikling og 
kommunikation
Samfundets konstante udvikling stiller 
krav om fornyelse og forandring, og 
derfor skal vi blive ved med at have 
fokus på at levere ekstraordinært.
Det gælder både i forhold til vores 
bygninger, boliger og udearealer, men 
også i forhold til de mere bløde og 
menneskelige værdier som fællesskab 
og omsorg – ikke mindst i denne tid 
med Covid-19.
Så mens Danmark har været lukket 
ned, har vi brugt tiden på at komme 
helt ind til kernen i boligselskabet. Vi 
har endevendt vores værdier og er i 
fuld færd med at lægge strategier for 
den fremtidige udvikling. Det er ikke 
noget, man gør fra den ene dag til den 
anden, og derfor har vi valgt at 

Plads Til Forskel har haft succes med at øge 
trivslen for børn og unge
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Fællesskab er noget af det, vi også har fokus på i Boligselskabet Fruehøjgaard

samarbejde med et eksternt bureau 
omkring processen hen over en 
periode på 3 år. Det kan give os et 
perspektiv udefra, og samtidig er det 
et samarbejde, som vi forventer vil 
bidrage med værdifuld sparring.
Processen skal først og fremmest 
sikre, at vi får markeret os som et 
boligselskab, der vil andet og mere 
end at bygge og udleje almene 
boliger. Det er vigtigt for os, at den 
strategi, som vi arbejder efter, er i 
overensstemmelse med det, vores 
beboere ønsker, samt at vores 
bestyrelser og medarbejdere er klar 
på strategien og på at sikre den 
eksekvereret. Derfor har vi i 

begyndelsen af foråret lanceret en 
analyse, hvor både beboere, 
bestyrelser og medarbejdere er blevet 
involveret. 
Vi er glade og taknemmelige over, 
hvor mange, der har brugt tid på at 
besvare vores undersøgelse. Det giver 
os et godt fundament for at udvikle os 
og gøre tingene endnu bedre for 
nuværende og fremtidige beboere. 
Samtidig er vi utroligt glade for, at 
undersøgelsen på mange områder 
bekræfter, at vi bevæger os i den 
rigtige retning.
Undersøgelsen er startskuddet til en 
proces, hvor vi blandt andet vil styrke 
vores grundfortælling, værdier og 

strategier samt kommunikation og 
markedsføring for at sikre, at vi også 
om 10 år er det boligselskab, vi gerne 
vil være. 
Vi satser blandt andet endnu mere på 
at få økonomisk, grøn og social 
bæredygtighed til at gå hånd i hånd 
og dermed levere et mærkbart bidrag 
til at nå verdensmålene.

Fremtiden
Vi håber selvfølgelig, at det 
kommende år bliver mindre præget af 
Corona-situationen.
Vi vil fortsat arbejde på nye tiltag og 
på udviklingen af de tiltag, som blev 
besluttet eller igangsat i 2020-21.
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Bæredygtighed og samarbejde

I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi 
igennem mange år bestræbt os på at 
tænke grøn og social bæredygtighed 
ind i vores virke, og i de seneste år er 
der generelt kommet endnu mere 
fokus på bæredygtig udvikling. FN’s 
verdensmål har, på tværs af kulturer 
og samfund, givet os en fælles 
forståelse og målsætning for, hvordan 
vi kan arbejde hen imod en 
bæredygtig fremtid.
I Boligselskabet Fruehøjgaard har 
bestyrelsen udvalgt 3 verdensmål, 
som vi vil gøre ekstraordinær indsats 
for at bidrage til. 
Visionerne for bæredygtige tiltag i 
Boligselskabet Fruehøjgaard er store, 
men der er også begrænsninger, og 
det har vist sig, at samarbejde med 
andre er nøglen.
For hvis vi vil udnytte vores ressourcer 
og muligheder, må vi også kende 
vores begrænsninger og være 
bevidste om, hvad vi som bolig-
selskab er sat i verden for, og hvilke 
rammer, vi har at navigere indenfor. 

Realiteterne er en hæmsko
Som non-profit virksomhed er vores 
kerneydelse at sikre betalelige boliger 
til alle, også til de borgere, som 
midlertidigt eller permanent er 
økonomisk trængte. For at kunne 
fastholde vores beboere og tiltrække 
nye, er det afgørende, at vi opretholder 
og udvider udbuddet af attraktive 
boliger, der er til at betale for den 

almene beboer.  
Inden for almenboliglovens rammer 
navigerer vi i et forholdsvis begrænset 
og i høj grad politisk styret rum, og det 
betyder blandt andet, at der er helt 
klare regler for, hvor store boligerne 
må være, og hvor højt huslejen må 
sættes. 
Så selvom der generelt i den almene 
sektor er stor villighed til at udvikle og 
være nytænkende, så ligger der en 
begrænsning i, at boligselskabet kun 
må lave øremærkede opsparinger, og 
at regnskabet skal gå i nul. For det 
betyder, at vi ikke uden videre kan lave 
bæredygtige investeringer, ligesom vi 
heller ikke kan hæve huslejen uden 
først at få grønt lys fra beboerne.
Virkeligheden er den, at mange af 
vores beboere har valgt at bo alment 
netop på baggrund af en lav husleje, 
og at bæredygtighed hos nogle 
beboere må nedprioriteres på grund af 
den økonomiske situation. 
På trods af dét, viser vores beboer-
undersøgelse fra marts 2021, at 
bæredygtighed vægtes højt af vores 
beboere. De bakker ikke alene op om, 
at boligselskabet arbejder med 
bæredygtighed på flere planer, men 
de angiver også, at de selv ønsker at 
bidrage mere. Dét tolker vi som, at der 
er et stort potentiale for at løse den 
opgave i fællesskab, og at udviklingen 
og gennemførelsen af bæredygtige 
initiativer kan ske i samarbejde med 
beboerne. 

Samarbejde er nøglen
Når vi som almen boligorganisation vil 
satse på bæredygtig udvikling, så kan 
det i hvert fald ikke ske ved store 
her-og-nu investeringer. I stedet kan vi 
træffe rentable og bæredygtige valg i 
drift og administration. Det har vi været 
i gang med over en årrække og har 
blandt andet opnået en betydelig 
reduktion af el, vand og varmeforbrug. 
Men hvis vi vil mere end dét, for 
eksempel arbejde med miljøvenlige 
og CO2-neutrale boliger og drift, 
re- down- og upcycling eller 
boligsociale indsatser, så kræver det, 
at vi tænker anderledes. 
Vi er blevet mere bevidste om, at vi i 
den proces er afhængige af partner-
skaber og samarbejde med beboere, 
kommuner, andre boligselskaber og 
private bygherrer, NGO’er, virksom-
heder og institutioner samt økonomisk 
støtte fra fonde og puljer.
Udover at lede projekter i egen 
organisation, kan vi som samarbejds-
partner åbne døren til vores bolig-
områder og medvirke til at facilitere 
processer, som gavner og skaber 
bæredygtige resultater i vores 
afdelinger og dermed i det danske 
samfund som helhed. 
En bæredygtig fremtid angår os alle.
Vi arbejder derfor med vores strategier 
og har en stærk ambition om at blive 
ved med at markere os som en 
attraktiv samarbejdspartner for dem, 
der også vil en bæredygtig udvikling. 

Samarbejde på tværs er alfa og omega, hvis vi skal nå henimod en bæredygtig fremtid og 
opfylde verdensmålene. Det er noget af dét, vi har haft stor fokus på i 2020 og 2021.
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Sundhed og samvær på cykel

I forlængelse af boligselskabets 
samarbejde med Herning Cykler forrige år, 
blev alle beboere inviteret på cykelpicnic i 
august 2020. Målet var at sætte fokus på 
cyklen som miljøvenlig transportform, som 
motionsform og som kilde til fællesskab, 
sundhed og livskvalitet. Det går godt i tråd 
med vores visioner om at arbejde med 
verdensmålene og sætte grøn og social 
bæredygtighed højt på dagsordenen.

Fællessang i boligselskabet

I april 2021 har vi lanceret Sang & 
Samvær i samarbejde med SIND og 
Den Jyske Sangskole. Projektet er 
støttet af BL's pulje til bekæmpelse af 
ensomhed og vil gennem fællessang 
skabe fællesskaber, der skal give 
positive oplevelser, samhørighed og 
trivsel. Sang & Samvær udbydes i fire 
afdelinger og er som udgangspunkt for 
alle voksne beboere. Der er dog gjort 
en særlig opsøgende indsats i forhold 
til beboere, som i højere grad oplever 
ensomhed og mistrivsel. Korlederens 
sang streames, så alle rundt omkring i 
boligselskabets afdelinger kan synge 
med hjemme fra deres stuer, som 
vi kender det fra DRs fællessang 
- hver for sig. 
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Et udpluk fra året, der gik

En bæredygtig boligafdeling

Frivillige sociale viceværter

Der er kommet flere frivillige sociale 
viceværter til i boligselskabet i løbet af 
2020. De frivillige sociale viceværter er 
støttet af Trygfonden og er et eksempel 
på, hvordan et samarbejde med frivillige 
kan bidrage til beboeres sundhed og 
trivsel ved at tilbyde hjælp til noget, der 
kan være besværligt og fylde meget for 
den enkelte.
De frivillige har forskellige kompetencer, 
men kan blandt andet hjælpe med ting 
som økonomi, it og telefoni og breve fra 
myndigheder. Nogle kan også tage med 
som ledsager til sociale aktiviteter eller 
bisidder ved møder, og andre kan klare 
praktiske opgaver som ophængning af 
hylder og lamper, 

Børglumparken er et eksempel på, hvordan 
vi i samarbejde med beboere kan facilitere 
bæredygtighed i afdelingerne. Der er 
her tale om en almen boligafdeling, hvor 
afdelingsbestyrelsen i samarbejde med 
frivillige beboere gør en målrettet indsats 
for at igangsætte sociale og grønne 
initiativer. De er opsøgende i forhold til at 
samarbejde med andre interessenter 
og i forhold til at søge fonde og puljer.

Afdelingsbestyrelsen og de frivillige 
arbejder tæt sammen med boligselskabets 
driftsafdeling om de konkrete grønne 
projekter, blandt andet arealer med vilde 
blomster. I december 2020 afholdte 
afdelingen et arrangement for beboere, 
hvor der blev sat forårsløg i jorden. I det 
hele taget er der fokus på at inddrage 
beboerne, være sammen om det grønne 
og tænke det sociale ind i projekterne.

Cirkulær økonomi

Vi arbejder sammen med 
Erhvervsrådet og Lifestyle & 
Design Cluster på at finde en 
eller flere samarbejds-
partnere, der sammen med os 
vil finde bæredygtige 
løsninger på møbelforbrug og 
møbelaffald, især i vores 
ungdomsboliger. Vi arbejder 
på at finde for eksempel en 
privat eller socio-økonomisk 
virksomhed, som kan se en 
forretningsmulighed i 
projektet. Ideen er at indsamle 
brugte møbler, restaurere 
dem og sælge dem videre for 
eksempel via en lokal 
genbrugsforretning eller at 
udleje boligerne møbleret. 

Grønnere drift

Heldigvis har vi også mulighed for at 
sætte ind med nogle tiltag selv. Vi er 
for eksempel tæt på at have 
monteret robotplæneklippere i alle 
vores afdelinger og har fået solgt 
vores overskydende diesel-drevne 
traktorer. Samtidig har vi skiftet de 
fleste benzindrevne havemaskiner og 
værktøjer ud med batteridrevne. Og 
det hele kører på grøn strøm, som 
også bruges på alle fællesområder.

Foto + forsidefoto: Torben Ringsø Jensen

- Boligselskabet Fruehøjgaard • ÅRSBERETNING 2020/2021 -
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Egenkontrollen skal fremme effektivitet 
og kvalitet i boligorganisationen og 
derved bidrage til at garantere, at 
boligorganisationen indfrier lovens 
krav om, at boligorganisationen skal 
drives forsvarligt og effektivt.
Derfor indgår egenkontrollen 
som en fast del af bestyrelsens 
årshjul. Bestyrelsen drøfter deres 
målsætninger, tager bestik af de 
analyser og resultater, der foreligger 
fra året, der er gået, og tager stilling 
til revisors bemærkninger og 
anbefalinger. På den måde sikres, at 
organisationen arbejder med blandt at 

forbedre produktivitet og effektivitet, 
at opretholde en betryggende 
økonomistyring og at udvise 
sparsommelighed.
Da proceduren kun er få år gammel, 
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 
2021 besluttet at bibeholde de samme 
fokuspunkter og mål fra sidste år.
Desuden fastsættes mål for 
udviklingen i hver afdelings samlede 
driftsudgifter for den kommende 4 

års periode. I 2020 er det besluttet, 
at der skal være en koordinator i 
Serviceafdelingen, samt at telefoner 
går direkte til Serviceafdelingen. Vi er 
desuden i gang med at digitalisere 
samtlige bygningsdele og udearealer, 
og digitalisering er i det hele taget en 
proces, der arbejdes på kontinuerligt. 

Organisationsbestyrelsen laver hvert år en vurdering af resultaterne for årets fokuspunkter med henblik 
på at drive en forsvarlig organisation og forbedre produktiviteten og effektiviteten i boligselskabet.

Kapitalforvaltning
Boligselskabets kriterium er, at afkastet skal ligge over benchmark. I 2020 har vi givet afdelingerne et afkast på 
0,25 %, hvilket ligger over benchmarking på -0,08 %. Derved er målsætningen opfyldt.

Administrationsbidrag
Et af bestyrelsens målepunkter er, at stigningen i administrationsbidraget med udgangspunkt i 2019 ikke må 
overstige nettoprisindekset. Administrationsbidraget for 2020 er kr. 4.962, hvilket er kr. 329 mere end i 2019, og 
dermed er der en stigning på 7,1%.
Boligselskabets administrationsbidrag ligger altså ikke under nettoprisindekset, som er på 0,4%, og det betyder, 
at målsætningen ikke er nået. Derfor er der lavet tiltag med ændrede forretningsgange, som skal give en 
besparelse på administrationsbidraget for 2021.

Genudlejning 
Bestyrelsens fastsatte mål om, at minimum 90% af alle genudlejninger skal være påbegyndt inden for 7 
arbejdsdage efter modtaget opsigelse, er også opfyldt. I 2020 var der i alt 457 genudlejninger, hvoraf de 444 af 
dem er påbegyndt rettidigt. Dermed er 97 % af alle genudlejninger påbegyndt rettidigt.

Fraflytningsopgørelser
Målsætningen er, at max 5 % af fraflytnings-
opgørelserne overskrides med mere end 10 %. 
I 2020 er der i 12 ud af 457 flyttesager sket en 
overskridelse på mere end 10 % . Det svarer til 2,63 % og 
er dermed inden for kriteriet. 

Bygningsforsikringer
Boligselskabet Fruehøjgaard betaler i gennemsnit kr. 
593 per lejemålsenhed. Landsgennemsnittet ligger 
på kr. 1079 og Herning Kommunes ligger på kr. 920. 
Dermed ligger vi langt under både landsgennemsnit og 
kommunens gennemsnit. Se figur 1.

Analyse og vurdering af målepunkter

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

Figur 1

Egenkontrol
Ø K O N O M I  /  E G E N K O N T R O L
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 RESULTATOPGØRELSE                                                                                                                                                  *Afrundet til hele tusinder

Regnskab Budget Budget
2020 2020 2021

    ORDINÆRE UDGIFTER
 Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter m.v. 317 314 320
 Personaleudgifter 7.387 7.411 7.153
 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 3.270 3.384 3.429

    BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 10.974 11.109 10.902
 Overskud 32 4 4

11.006 11.113 10.906
    ORDINÆRE INDTÆGTER

 Administrationsbidrag betalt af afdelingerne 8.279 8.278 8.354
 Eksterne foretagender + sideaktivitetsafdelinger 1.299 1.269 1.229
 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 622 475 475
 Byggesagshonorar 786 1.086 844

    SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 10.986 11.113 10.902
 Renteindtægter netto 20 5 4

11.006 11.113 10.906

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

2020 i tal

- Boligselskabet Fruehøjgaard • ÅRSBERETNING 2020/2021 -

Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, 
kontingenter m.v. 

Personaleudgifter

Kontorudgifter og andre administra-
tionsudgifter
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    BALANCE                                                                                                                                                                            *Afrundet til hele tusinder
Indeværende år Sidste år

2020 2019
      AKTIVER

 ANLÆGSAKTIVER
 Administrationsbygning 3.738 3.832
 Andre anlægsaktiver 4.904 5.331
 Indskud i Byggefonden 13.076 12.817
 ANLÆGSAKTIVER I ALT 21.718 21.980
 OMSÆTNINGSAKTIVER
 Afdelinger i drift 10.711 0
 Andre tilgodehavender 2.111 11.113
 Værdipapirer og likvide beholdninger 33.335 33.391
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 46.157 44.504
 AKTIVER I ALT 67.875 66.484

PASSIVER

 EGENKAPITAL
 Dispositionsfond 21.408 20.263
 Arbejdskapital 8.229 8.201
 EGENKAPITAL I ALT 29.637 28.464
 LANGFRISTET GÆLD 738 268
 KORTFRISTET GÆLD
 Afdelinger i drift 29.560 28.927
 Bankgæld 6.926 7.537
 Anden kortfristet gæld 1.014 1.288
 KORTFRISTET GÆLD I ALT 37.500 37.752
 PASSIVER I ALT 67.875 66.484

64 %

Administrationsbygning

Andre anlægsaktiver

Indskud i Byggefonden

Afdelinger i drift

Andre tilgodehavender

Værdipapirer og likvide beholdninger

Dispositionsfond

Arbejdskapital

 Afdelinger i drift

Anden kortfristet gæld

Bankgæld

PA S S I V E R
6 %

PA S S I V E RPA S S I V E R

62 %
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A K T I V E R

PA S S I V E R
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Et år med forsamlingsforbud og restriktioner er gået hårdt ud over fællesskaberne og 
samværet med andre. Heldigvis har beboere og bestyrelser i mange afdelinger været 
gode til at finde på nogle Corona-venlige alternativer. Her er et lille udpluk af dem.

Å R E T S  A K T I V I T E T E R  -  A F D E L I N G E R N E

Julekalenderbingo - hver for sig

I Brændgårdsparken er der stærke traditioner, og 
det var derfor ikke nemt at acceptere, at både 
jule-marked og julebanko måtte aflyses. Så 
hovederne blev lagt i blød, og inden december så 
dagens lys, var julen reddet. 
En beboer arrangerede nemlig ”julekalender-bingo”, 
som foregik både ved hjælp af Facebook samt 
opslag i afdelingen.

Fest på taget i 
Dalgasparken

I Dalgasparken blev der holdt 
fest på taget den 14. august i 
strålende vejr. Det var, mens 
Corona-restriktionerne var lidt 
løsere, og der blev selvfølgelig 
taget Corona-hensyn.

Aktiv Tirsdag på Fruehøj

På Fruehøj findes tilbuddet Aktiv Tirsdag, som dog har været 
lukket i en periode på grund af restriktionerne. 
Her kan man få sig en hyggelig snak med andre beboere, gå 
en tur eller få hjælp til it. I Aktiv Tirsdag har man også kunnet 
få hjælp af en frivillig til at komme i gang med videoopkald, 
så man bl.a. under Corona kan komme i kontakt med andre, 
selvom man måske er isoleret.

Corona-venligt fællesskab 
i Børglumparken

I Børglumparken har bestyrelsen og beboerne 
insisteret på at holde fast i fællesskaberne, og de 
har formået at gøre det Corona-venligt. 
De har haft gåture, mødtes udenfor, haft fælles-
spisninger, påskefrokoster, kaffeslabberas, 
julehygge, havedag og meget andet. Blandt andet 
har de delt sig op i grupper, så de kunne overholde 
det gældende forsamlingspåbud.

Glimt fra et Corona-år
I AFDELINGERNE

Foto: Torben Ringsø Jensen

Foto: Mona H. Jensen


