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et nye ord, vi i boligbevægelsen et nye ord, vi i boligbevægelsen 
kommer til at stifte et større og kommer til at stifte et større og 
stærkere bekendtskab med, er stærkere bekendtskab med, er 

konkurrence. Lands- og byrådspolitikere konkurrence. Lands- og byrådspolitikere 
vil sætte endnu stærkere fokus på vil sætte endnu stærkere fokus på 
boligselskabernes evne til at konkurrere. boligselskabernes evne til at konkurrere. 

Konkurrencen vil vinde frem ikke kun på Konkurrencen vil vinde frem ikke kun på 
størrelsen af administrationsbidraget, størrelsen af administrationsbidraget, 
men også på en række andre parametre men også på en række andre parametre 
som for eksempel arkitektur, demokrati, som for eksempel arkitektur, demokrati, 
friarealer, kommunikation, fællesskaber, friarealer, kommunikation, fællesskaber, 
klima og miljø for blot at nævne nogle. klima og miljø for blot at nævne nogle. 

De boligselskaber, der har evne og De boligselskaber, der har evne og 
vilje til at tænke konkurrencen ind i vilje til at tænke konkurrencen ind i 
hele organisationen, vil blive dem, der hele organisationen, vil blive dem, der 
har fremtiden foran sig og dem, der får har fremtiden foran sig og dem, der får 
kvoterne til de kommende byggerier. kvoterne til de kommende byggerier. 

At være med i den konkurrence, som At være med i den konkurrence, som 
den nære fremtid uden tvivl vil udfordre den nære fremtid uden tvivl vil udfordre 
os med, vil også kræve etablering af os med, vil også kræve etablering af 
nye og andre netværk end tidligere, nye nye og andre netværk end tidligere, nye 
organisations- og samarbejdsformer. organisations- og samarbejdsformer. 
Det bliver en spændende tid, som Det bliver en spændende tid, som 
boligselskaberne går i møde. Det gælder boligselskaberne går i møde. Det gælder 
også for os.også for os.
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Cykelpicnic 2020
I pagt med naturen

Efter en hyggelig og lækker middag stod der 
"underholdning" på programmet. Deltagerne blev 
delt op, og nogle tog med naturparkvejleder, Karen-
Louise rundt på stierne, hvor det handlede om årstid, 
hjortevildt, naturtyper, biodiversitet, vejret – og brug af 
andre sanser end synet. Den anden gruppe tog helt ind 
i skovens dybe stille ro, hvor de skulle prøve at være 
stille med sig selv i naturen ved hjælp af mindfulness. 
Der blev givet små værktøjer, som deltagerne også 
senere kan bruge, når de er på egen hånd i naturen, og 
der blev også krammet et træ eller to. 

Picniccen blev arrangeret i forlængelse af 
boligselskabets samarbejde med Herning Cykler 
sidste år. Vores mål er sammen med Herning 
Cykler at sætte fokus på cyklen som miljøvenlig 
transportform, som motionsform og ikke mindst 
som kilde til fællesskab, mental og fysisk sundhed 
samt livskvalitet. I Boligselskabet Fruehøjgaard går 
det godt i tråd med vores visioner om at arbejde 
mere målrettet med verdensmålene og generelt 
sætte både grøn og social bæredygtighed højt på 
dagsordenen. 

Den 25. august begav en flok beboere sig afsted på cykel fra Brændgårdsparken og 
ud i Løvbakkerne. Mange af dem deltog også sidste år. Her ventede dem en hyg-
gelig aften, først med en lækker tapasanretning og derefter en times tid i pagt med 
naturen. Boligselskabet har fået mange positive tilbagemeldinger på arrangementet.



oligselskabet Fruehøjgaard er ved at tilrettelægge et oligselskabet Fruehøjgaard er ved at tilrettelægge et 
forløb med bestyrelsesmedlemmer. Dét skal være med forløb med bestyrelsesmedlemmer. Dét skal være med 
til at udvikle samt skabe bedre betingelser for fællesskab til at udvikle samt skabe bedre betingelser for fællesskab 

og beboerdemokrati. I ungdomsafdelingerne bliver der kørt en og beboerdemokrati. I ungdomsafdelingerne bliver der kørt en 
særskilt proces med en fokusgruppe. særskilt proces med en fokusgruppe. 
Desværre er beboerdemokratiet mange steder en støvet Desværre er beboerdemokratiet mange steder en støvet 
størrelse, og gennemsnitsalderen for beboerdemokrater er størrelse, og gennemsnitsalderen for beboerdemokrater er 
relativt høj. Derfor ærgrer det også boligselskabets formand relativt høj. Derfor ærgrer det også boligselskabets formand 
Steen Jonassen, at der i år ikke blev valgt nogen bestyrelse Steen Jonassen, at der i år ikke blev valgt nogen bestyrelse 
hverken i Birk Campus eller NorthCamp. hverken i Birk Campus eller NorthCamp. 
- Det er en udfordring, at 8 ud af 9 medlemmer af organisations-- Det er en udfordring, at 8 ud af 9 medlemmer af organisations-
bestyrelsen er over 60 år. Vi har brug for de unge mennesker nu bestyrelsen er over 60 år. Vi har brug for de unge mennesker nu 
og i fremtiden, så det er ærgerligt, at der ikke er opbakning til og i fremtiden, så det er ærgerligt, at der ikke er opbakning til 
beboerdemokratiet i vores ungdomsafdelinger, og jeg mener, at beboerdemokratiet i vores ungdomsafdelinger, og jeg mener, at 
der skal gøres en aktiv indsats for at styrke beboerdemokratiet der skal gøres en aktiv indsats for at styrke beboerdemokratiet 
og hjælpe dem, der gerne vil det, på vej. og hjælpe dem, der gerne vil det, på vej. 
Jeg er af den overbevisning, at du ved at deltage i en Jeg er af den overbevisning, at du ved at deltage i en 
demokratisk proces, ikke bare styrker din selvfølelse; du vil demokratisk proces, ikke bare styrker din selvfølelse; du vil 
også få større indsigt i samarbejde og dialog og have mulighed også få større indsigt i samarbejde og dialog og have mulighed 
for at påvirke en udvikling, som er helt afgørende i det danske for at påvirke en udvikling, som er helt afgørende i det danske 
samfund: Nemlig at alle får mulighed for at have et godt sted at samfund: Nemlig at alle får mulighed for at have et godt sted at 
bo. Det at have et hjem er jo vigtigt uanset hvilket livsstadie, du bo. Det at have et hjem er jo vigtigt uanset hvilket livsstadie, du 
befinder dig på, og uanset hvor meget du rejser rundt. Jeg tror, at befinder dig på, og uanset hvor meget du rejser rundt. Jeg tror, at 
det er helt fundamentalt for mennesket at have en base.det er helt fundamentalt for mennesket at have en base.

     
handler også om fællesskab
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Vi er en stærk bestyrelse, men vi vil 
gerne aldersmæssigt repræsentere alle 
beboere i boligselskabet, så vi har brug 
for jer unge mennesker!

Steen Jonassen, formand i Boligselskabet Fruehøjgaard
"

B

BEBOERDEMOKRATI

Hele den almene boligsektor er bygget op omkring beboerdemokratiet, som ikke bare handler 
om valg, regler og rettigheder, men også om frivillighedskulturen og det sociale fællesskab, 
der eksisterer i de enkelte afdelinger og på tværs. I september bliver de årligt tilbagevendende 
afdelingsmøder holdt, men ikke alle mødesale er lige fyldte.

beboerdemokrati

I Brændgårdsparken er der et godt dynamisk 
flow i bestyrelsen. I år er der også kommet 
nye beboerdemokrater til, og blandt dem har 
afdelingen fået ny formand, Karsten Nielsen. 
Med sig ind i bestyrelsen fik den nye 
formand Louise Schmidt Baunbæk, 
der med sin relative unge alder er 
med til at hive gennemsnitsalderen for 
beboerdemokrater i boligselskabet ned.

I Dalgasparken har de et stærkt socialt fællesskab og et aktivt beboer-
demokrati. Her var 52 ud af 72 husstande repræsenteret til afdelingsmødet. 

FACT: 8 ud af 9 medlemmer af 

organisationsbestyrelsen er over 60 år

Fra Brændgårdsparkens afdelingsmøde i september 



Jacob Carstensen 
23 år, har siddet i bestyrelsen i Birk Campus i 23 år, har siddet i bestyrelsen i Birk Campus i 
de sidste 2 år frem til septemberde sidste 2 år frem til september

Hjem til dig kontakter Jacob for at 
høre, om han vil hjælpe med en 
artikel om beboerdemokrati. ”Du 
skal være meget velkommen", 
lyder det venlige svar. Og måske 
er det netop Jacobs venlighed og 
hjælpsomhed, der gjorde, at han tog 
en tørn i bestyrelsen. Læs med her:

Hvorfor gik du ind i bestyrelsen?Hvorfor gik du ind i bestyrelsen?
Jeg var lige flyttet til Herning og 

kendte ikke et øje, og jeg tænkte, at 
det var en god måde at lære folk at 
kende på. Det viste sig at være rigtigt, 
og vi havde det altid hyggeligt. Og 
så var det jo også en måde at få lidt 
indflydelse på det, der sker i afdelingen.

Hvad tænker du om, at der ikke er Hvad tænker du om, at der ikke er 
en afdelingsbestyrelse lige nu? en afdelingsbestyrelse lige nu? 
Jeg synes faktisk, at det er ærgerligt, 
for nu mangler vi jo det der 
mellemled til administrationen.

Hvad tror du, at udfordringen er?Hvad tror du, at udfordringen er?
Det er et godt spørgsmål. Mange af 
dem, der mødte op til afdelingsmødet, 
er nye. Jeg tror, at dem, der bor 
her i forvejen, bliver væk, hvis der 
ikke lige er noget presserende 
på dagsordenen. Måske tænker 
de, at der er styr på det og regner 
med, at bestyrelsen klarer det (!)

3 gode grunde til at stille 3 gode grunde til at stille 
op til bestyrelsen?op til bestyrelsen?
Først og fremmest er der fællesskabet! 
Vi havde en kultur i bestyrelsen, 
hvor vi spurgte ind til hinanden, og vi 

afsluttede møderne med aftensmad, 
så det blev jo også til et venskab. 
Jeg tænker også, at det er en god 
ting at kunne skrive på sit CV. Jeg 
har for eksempel selv bedt om at få 
en udtalelse fra boligselskabet.
Og så er der dét med at tage én for 
holdet… Det er jo noget med at vise 
samfundssind. Det synes jeg er vigtigt.
  
Opskriften på at få flere til at Opskriften på at få flere til at 
melde sig til bestyrelsen?melde sig til bestyrelsen?
Jeg vil sige, at synlighed og information 
er nogle af de vigtigste parametre, 
og måske mere klarhed omkring 
opgaverne. Vi var blandt andet 
med til at få et kamera installeret 
i vaskerummet, og vi skulle have 
arrangeret en festival, som desværre 
blev aflyst. Jeg tror måske, at det ville 
være godt, hvis vi som bestyrelse var 
bedre til at fortælle om det, vi laver.
Måske kunne det også lokke nogen 
til, hvis der var en årlig julefrokost 
for bestyrelsen eller et andet socialt 
arrangement. Det er vigtigt, at man 
får noget anerkendelse, og jeg bliver 
så glad, når jeg får 3 flasker vin til jul.

Fra de unges perspektiv
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De unge ved bedst selv, hvad der skal til, for at motivere dem. 
Derfor har vi spurgt et par stykker af dem - og vi lytter faktisk!

FACT: 8 ud af 9 medlemmer af 

organisationsbestyrelsen er over 60 år

Martin Noes 
25 år, er netop flyttet ind i Birk Campus og 
startet på nyt studie

Martin bliver intetanende 
shanghajet til artiklen! Han er 

heldigvis med på den og svarer 
godvilligt på spørgsmålene! 

Dit første møde med 
beboerdemokratiet?
Jeg var lige flyttet ind i Birk og startet 
på et nyt studie, da indkaldelsen til 
afdelingsmødet kom. Jeg deltog ikke 
i generalforsamlingen, der hvor jeg 
boede før, men nu var vi nogle stykker 
fra studiet, som besluttede os for at 
tage med til afdelingsmødet, blandt 
andet fordi der var en huslejestigning 
og en ændring i måden, som 
vandforbruget blev afregnet på. 

Er der i dine øjne en udfordring?
Der er rigtig mange andre, der 

også lige er flyttet ind og startet på 
et nyt studie, når der bliver holdt 
afdelingsmøde, så der er ret mange 
nye ting at forholde sig til. Man er lidt 
usikker på det hele og på, hvor meget 
studiet kommer til at fylde, så det er 
ikke lige afdelingsmødet, der har den 
højeste prioritet. Det er ærgerligt. 

Hvad tænker du, at der skal til?
Måske ville der komme flere, hvis 
afdelingsmødet ikke lå på dét 
tidspunkt af året, hvor mange er nye.
Samtidig er der mange 
engelsktalende, som ikke forstår 
så meget af, hvad der foregår, når 
materialet kun står på dansk. Det bør 
være både på dansk og på engelsk.

 FACT: Frivilligt arbejde giver dig praktisk erfaring



Fruehøj Slagter
blandt landets bedste
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er bor… ikke en bager, men en 
slagter på Fruehøj. En slagter, 
som nærmest er en institution 

i Herning. Den har eksisteret i snart 
100 år, og butikken er efterhånden 
den eneste af sin slags i Herning og 
omegn, fortæller Rikke Juulsgaard 
Lauridsen, som er medejer af Slagter 
Fruehøj siden oktober 2018.
Rikke og hendes forretningspartner, 
Morten Fiilsøe Ramsing, er dog selv 
af en noget yngre støbning end selve 
butikken. Da de overtog butikken i 
2018 var de bare 22 og 29 år. Alligevel 
havde de ikke de store betænkninger 
ved at overtage: ”Vi kendte jo 
butikken godt i forvejen, men vi skulle 
selvfølgelig forholde os til i en masse 
nye ting i forhold til administration og 
kontorarbejde”. 

Fokus på de unge
Selvom der er nogle ting, som de nye 
butiksejere løbende har ændret på, så 
kører selve driften af forretningen på 
stort set samme måde, som den hele 
tiden har gjort, for når noget fungerer 
godt, er der ingen grund til at lave det 
om, lyder holdningen.

Der er dog løbende blevet ændret 
på nogle få ting, Blandt andet er der 
kommet nyt menukort, for Rikke og 
Morten vil i højere grad gerne nå 
ud til de unge. Der er et par retter, 
der er blevet skiftet ud i disken, 
og indretningen har fået en lille 
makeover for at give den et mere lyst 
udtryk. Der er også købt nye skilte 
ind, så butikken får et mere friskt look 
udefra. 

Ikke så dyrt som mange går og tror
"Der er mange, der går rundt med 
en forestilling om, at det er dyrt at 
gå til slagteren. Det er det bare ikke", 
fortæller Rikke. "Vores varer koster det 
samme som i dagligvarebutikkerne. 
Til gengæld er det friskpakket. 
Og selvom man også skal i 
supermarkedet, så er det nemt lige at 
svinge forbi os.”
I slagterbutikken kan man få lige dét, 
man har brug for, uanset om det er 
150 gram kød, et ulige antal bøffer 
eller dagens middag. Man kan også 
få ideer til at lave noget anderledes. 
”Vi har andre ting end de har i 
supermarkedet, og der er mange, der 

benytter sig af, at vi ved noget om 
det, vi sælger” siger den unge slagter.

Et klap på skulderen
Forretningen er ligeligt fordelt på 
butikken på Fruehøj Butikstorv og 
på mad ud af huset. ”Det er vigtigt 
for os, at alt er i orden, og ellers vil 
vi gerne vide det, så vi kan rette op 
på det" Men generelt virker folk altså 
glade og tilfredse med både mad og 
service, og nu er Slagter Fruehøj også 
officielt blandt Danmarks 3 bedste, 
for de blev sammen med 2 andre 
nomineret til Slagterprisen 2020 i 
kategorien privatslagtere. Desværre 
gik prisen til en af de andre dygtige 
nominerede, men det ændrer ikke på, 
at de to unge slagtere står stærkt i 
feltet blandt andet på baggrund af, at 
de gør et godt stykke arbejde - både 
når det kommer til madhåndværk, 
bæredygtighed og til at sætte kunden 
i centrum.
”Vi er selvfølgelig glade for, at der er 
nogen, der har lagt mærke til os, når vi 
er så nye. Det er et klap på skulderen 
og en tilkendegivelse af, at vi er på 
rette vej”, slutter Rikke. 

I et af boligselskabets 
erhvervslejemål er stolte 
traditioner ført videre 
til en yngre generation. 
Fruehøj Slagter, som i 
2018 blev overtaget af to 
unge ansatte, er i år blev 
nomineret til Slagterprisen 
2020 for deres gode 
håndværk, kvalitet og 
service.

D
Billedet er taget af pressefotograf Henrik Ole Jensen, Herning Folkeblad 



blandt landets bedste
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Bestyrelsen anno 2020/2021
I august blev der afholdt repræsentantskabsmøde. Repræsentant-
skabet er boligselskabets øverste myndighed og består af 
organisationsbestyrelsen samt afdelingernes repræsentanter. 
Sammen tager de sig af boligselskabets overordnede anliggender, 
herunder byggepolitik. Det er også repræsentantskabet, der vælger 
organisationsbestyrelsen, som ses nedenfor. Du finder årets beretning 
under fruehojgaard.dk/om-os/udgivelser-0/aarsberetning

  IDT AF HVERTL
HJÆLP I EN CORONATID 

Mød vores frivillige 
sociale viceværter!
Boligselskabet Fruehøjgaard har et 
helt korps af frivillige, som brænder 
for at hjælpe dig og andre beboere i 
boligselskabet, fx med it, telefon, breve 
fra myndigheder, praktiske opgaver som 
ophængning af hylder, billeder eller 
lamper. Nogle kan også være ledsager 
til sociale aktiviteter eller bisidder ved 
møder. 
I denne tid, hvor smittetallene er høje, 
er vores frivillige underlagt de samme 
restriktioner som resten af Danmark. 
Men du kan stadig ringe til dem, og hvis 
de ikke tager telefonen, kan du lægge 
en besked.

Lena Holt
Tlf. 20 46 36 02
*fx ledsagelse, bisidder, besøg, 
læse og forstå breve 

Muaaz Said
Tlf. 91 17 92 07
*praktisk hjælp

Anny Skou Nielsen
(Kun Storgården, se 
beboermappe)
*fx ledsagelse, bisidder

Aage Voigt
Tlf. 91 17 83 25
*fx hjælp til forståelse af breve 
m.m

Bodil Sønderkjær
Tlf. 20 94 82 41
*fx ledsagelse, bisidder, 
økonomi, it, forsikring, breve 

Henning Hansen
Tlf. 92 43 71 19
*praktisk hjælp

Fawzi og Jehan 
(Cykelværksted, Brændgård)
SMS  51 53 99 08
*reparerer cykler

Hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Fra venstre:
Harly Jørgensen
Ole K. Kristensen
Vivian Bøjgaard 
Steen Jonassen, 
Lotte Jensen
Bodil Sønderkjær
Lisbet R. Sørensen
Agnete Petersen
Leif Pedersen

Efterår og vinter er sæson for forhøjet vandstand og stormfloder. Der 
sker mange skader på både bygninger og indbo på baggrund af vejret. 
I august var der for eksempel vand i kælderen på Fruehøj.
En rapport fra Forsikring og Pension afslører, at hver femte almene 
lejer ikke har en indboforsikring. Mange tror fejlagtigt, at de er dækket 
af boligselskabets bygningsforsikring, men den dækker kun skader 
på selve bygningen, hvorimod en indboforsikring dækker dit indbo, 
hvis der for eksempel sker brand, 
vandskade eller hærværk, eller 
hvis du har indbrud. Derudover 
dækker den el-apparater som TV, 
hvidevarer og telefoner mod fx 
kortslutning eller overspænding. 
En anden god ting ved en 
indboforsikring er, at der også 
medfølger en ansvarsforsikring, 
som dækker dig i tilfælde af, at 
du kommer til at skade en anden 
person, dennes ting eller dyr.

De fleste forsikringsselskaber 
kræver, at du opbevarer dit indbo 
hævet på paller eller reoler, så 
indboet ikke tager skade ved fx. 
en vandskade i kælderen



I mange afdelinger har beboerne genoptaget fællesskaberne 
efter forårets nedlukning. Dog tages der forbehold for 
myndighedernes retningslinjer, og der bliver passet på hinanden.

   

Nyt fra administrationen
Lukkedage og ændrede 
åbningstider 
På grund af corona-pandemien, 
kan åbningstider og telefontider 
variere. Se vores aktuelle åbnings-
tider på fruehojgaard.dk/kontakt
28.– 30. dec.:  Åbent fra 9-12
24.-25. + 31. dec.-1. jan.: Lukket

Uden for åbningstid, kan du ringe 
til vagttelefonen ved akut behov.
Vagttelefon: 70 33 30 70

Idéer til bladet
Vi er altid på udkig efter en god, 
rørende, spændende eller sjov 
historie til næste blad, så giv os 
gerne er tip. Deadline for næste 
blad er 25. november 2020.  
Skriv eller ring til os:  

    Boligselskabet Fruehøjgaard
    Aaparken 2, DK-7400 Herning
    Tlf: 76 64 66 00 
    Mail: post@fruehojgaard.dk

Digital post 
Tilmeld dig digital post under 
digital kommunikation på 
fruehojgaard.dk/vaerd-vide

Min Bolig - selvbetjening 24/7
Her har du adgang til dokumenter,
som vedrører dit lejemål. Log ind 
via forsiden på fruehojgaard.dk 
eller under din afdeling. Du finder 
adgangskoden på din
huslejeopkrævning.

Fællesskaber i en coronatid

Der blev ikke gjort noget stort ståhej ud af det, da 
boligselskabet rundede 70 år den 6. oktober 2020. Men det 
fortjener da lige et par ord her i bladet.. 
Dengang i 1950 var der, i kølvandet på 2. verdenskrig, 
boligmangel i Danmark. Langt de fleste almene boliger 
blev opført fra 50’erne og frem til slutningen af 80’erne. 
Fællesskabstanken var og er et grundlæggende fundament 
for livet i almene boliger, og det er én af de ting, som vi i 
Boligselskabet Fruehøjgaard gennem tiden har vægtet højt. 
Boligselskabets første afdeling, Fruehøj, blev opført i 
perioden 1953 – 1957 med 350 boliger. Her 70 år senere 
har vi opført mere end 1600 boliger. Vi renoverer og 
fremtidssikrer vores boliger til glæde for alle nuværende 
og kommende beboere, for miljøet og for en bæredygtig 
økonomi og fremtid. Vi bygger nye boliger, så vi kan følge 
med tiden og med jeres efterspørgsel. Vi har i mange 

afdelinger et stærkt og levende beboerdemokrati og ikke 
mindst gode fællesskaber, som vi kontinuerligt arbejder på 
at fremme og styrke. 
Og så har vi knap 30 ansatte, 8 frivillige sociale viceværter, 
beboerdemokrater og frivillige i afdelingerne, som alle gør 
sig umage for at være der for jer og gøre jeres dagligdag  
både nemmere og sjovere. 
Det er vi stolte af!

Boligselskab 
gennem

"Vi holdt fest på Dalgasparkens 
tag den 14 august i strålende 
vejr.
Vi tændte op i grillen, og så 
kom folk selv med deres kød 
eller fisk, salat og drikkevarer. 
I disse coronatider medbragte 
folk også deres egne tallerkner, 
glas og bestik
Vi havde en dejlig aften med 
meget snak, lidt sang og gode 
historier." Billede og tekst indsendt af Mona Jensen

I Børglumparken er der fælles spisning hver fredag. 
På grund af corona kan de dog maksimalt være 18, 
men man kan også hente mad og spise hjemme.

     Billede af Torben Ringsø Jensen

Børn, der leger på 
fællesarealerne i 
Afdeling Fruehøj i 
sommeren 1961.

Billede lånt af Torben Ringsø Jensen

70 år
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