
 

Birgitte Juhl er ny direktør  
i Boligselskabet Fruehøjgaard 

Pressemeddelelse fra Boligselskabet Fruehøjgaard, Herning 
16. december 2014 

Den 1. december tiltrådte Birgitte Juhl som direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard. Nuværende 
direktør Bjarne Krog-Jensen fratræder som direktør den 31. december i år. 

Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning skifter direktør, idet Bjarne Krog-Jensen fratræder som direktør ved 

årets udgang. Den afgående direktør vil fortsat være tilknyttet boligselskabet et par dage om ugen i det 

første kvartal, hvorefter han ønsker at gå på pension. Birgitte Juhl, der har lang erfaring som direktør 

indenfor både det offentlige og private, overtager ansvaret for de 30 ansatte i Boligselskabet Fruehøjgaard 

og skal samtidig være afdelingschef for Domea Byg Vest, som også har til huse i Boligselskabet 

Fruehøjgaards domicil i Herning. 

”Vi har fået over 30 henvendelser på annoncen om en ny direktør, og blandt dem har vi valgt Birgitte Juhl, 

fordi vi mener, at hun kan videreføre de fælles værdier, der er i Boligselskabet Fruehøjgaard og i Domea. Vi 

har stor tillid til, at hun kan tilføre noget nyt i forbindelse med udviklingen af samarbejdet med Domea, men 

også internt i hele Boligselskabet Fruehøjgaards organisation. Vi er overbevist om, at Boligselskabet 

Fruehøjgaard, under Birgittes ledelse, vil trives og udvikles”, siger Steen Jonassen, der er formand for 

organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgaard. 

Birgitte Juhl, 53 år, har senest været ansat som direktør på Hanstholm Havn siden 2008, og før da var hun 

gennem flere år ansat som udviklingsdirektør i Vesthimmerlands kommune. Birgitte Juhl er uddannet 

landinspektør og har blandt andet igennem en lang årrække haft sit eget landinspektørfirma.  

”Jeg glæder mig rigtigt meget til at arbejde indenfor den almene boligsektor. Jeg har altid brændt for at 

skabe udvikling og for at skabe miljøer, hvor der er godt at være. Det får jeg i høj grad mulighed for i mit nye 

job. Samarbejdet mellem Boligselskabet Fruehøjgaard og Domea er utroligt spændende, og jeg er glad for at 

kunne være med til at videreudvikle det,” siger ny direktør Birgitte Juhl. 

Om Boligselskabet Fruehøjgaard  

Boligselskabet Fruehøjgaard blev stiftet i 1950 og har gennem et halvt århundrede opført knap 1400 gode, 

sunde og attraktive boliger i Herning Kommune. Boligselskabet Fruehøjgaard arbejder med omtanke for 

menneske og miljø. Tillid og troværdighed er nogle af nøgleordene, og målet er at bidrage til gode og trygge 

omgivelser for boligselskabets beboere. Der tænkes grønne tanker ind i såvel nybyggerier som renoveringer. 

Hovedkontoret ligger i Herning og boligselskabet har 11 boligafdelinger, en ny under opførsel og 

administrerer desuden Egelunden og Herning Kommunes pleje- og ældreboliger.  

Kontakt for supplerende oplysninger:  

Bjarne Krog-Jensen mobil: 22 11 82 18  
Birgitte Juhl mobil:  51 58 38 20  
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