
GODT NYTÅR til jer alle!

Det nye år har budt på udfordringer i Boligselskabet Fruehøjgaard, hvor organisationsbestyrelsen hen over julen valgte at 
afskedige og fritstille Birgitte Juhl, som direktør, og i samme forbindelse valgte boligselskabets formand, Steen Jonassen, at 
trække sig fra organisationsbestyrelsen. Ydermere har driftschefen, Kjeld Kristensen, valgt at opsige sin stilling men varetager 
fortsat nogle opgaver i boligselskabet, indtil han fratræder.

Så man kan roligt sige, at der er nyt mandskab på vej:

Ny direktør
Boligselskabets tidligere direktør, Bjarne Krog, er blevet konstitueret som midlertidig direktør, indtil en ny direktør er ansat. 

Formand for boligselskabet
Boligselskabets næstformand er suppleant for formanden. Dermed er Bodil Sønderkjær nu formand for 
organisationsbestyrelsen i boligselskabet - foreløbig indtil det næste ordinære repræsentantskabsmøde i maj måned.

Driftschef
Arbejdet med at rekruttere en ny driftschef er gået i gang. Boligselskabets projektleder, Morten Hove Andersen, varetager 
nogle af driftschefens opgaver, indtil en ny driftschef tiltræder.
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På vores bord lige nu

Vi har i bestyrelsen været igennem en turbulent tid først med en 
opsigelse fra vores driftschef Kjeld Kristensen og efterfølgende 
beslutningen om at afskedige og fritstille direktør Birgitte Juhl.

2022 starter således med udfordringer i at finde en ny driftschef og direktør. 
Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet med hjælp fra Bjarne Krog (boligselskabets 
tidligere direktør) og souschef Hanne Skov. 

Boligselskabets øvrige ansatte, både i administrationen og i serviceafdelingen, 
vil komme med på råd, når vi skal finde de rette personer til at videreføre vores 
boligselskab og løse opgaverne fremover.

Det ligger os meget på sinde, at vi finder de helt rigtige personer til at drifte og udvikle vores byggeprojekter. 
Samtidig lægger vi stor vægt på god personaleledelse, da det ikke kun betyder meget for arbejdsglæden 
blandt medarbejdere, men også giver højere effektivitet - og der er selvsagt masser at tage fat på.

Det er ligeledes vigtigt, at de gode og erfarne medarbejdere, vi har i boligselskabet, bruges til det, de er 
rigtig gode til, og at der tilbydes mulighed for efteruddannelse og kurser, som fortsat kan bidrage til en 
positiv udvikling af såvel medarbejdere som organisation.

Jeg vil i den tid, jeg sidder i organisationsbestyrelsen, arbejde for, at vi også i fremtiden har et godt, stærkt og 
velfungerende Boligselskabet Fruehøjgaard, hvor beboere og medarbejdere trives, og hvor økonomisk, social 
og grøn bæredygtighed går hånd i hånd. 

Bodil Sønderkjær
Formand i organisationsbestyrelsen

Bjarne Krog
Direktør i Boligselskabet Fruehøjgaard

Jeg har sagt ja til at hjælpe, indtil der bliver ansat en ny direktør, og da 
jeg kender både selskabet, kulturen og medarbejderne fra mine 16 år 
som netop direktør for Fruehøjgaard, falder det mig naturligt at træde til. 

Selvom jeg kun skal være direktør midlertidigt, så har jeg gjort mig mange 
tanker om, hvordan jeg kan hjælpe boligselskabet igennem denne 
overgangstid og videre. 

For det første, mener jeg, at det er vigtigt, at medarbejderne inddrages, og at 
deres kompetencer udnyttes, styrkes og udvikles. 

Jeg vil også slå et slag for, at vi får styrket beboerdemokratiet og boligselskabets arbejde med 
bæredygtighed. Der er igangsat nogle tiltag, som vi vil evaluere og finde en retning på. 

Så ligger der en del byggesager på mit bord. Det nært forestående byggeri på Dalgasgade er nu godkendt af 
kommunen, og vi skal til at kigge nærmere på processer og tidsplaner både i forhold til byggeriet på 
Dagasgade og byggeprojektet i Gødstrup.

Jeg vil være på kontoret mandag, onsdag og torsdag, og hvis du har spørgsmål eller andet, så er du mere 
end velkommen til at kontakte mig på tlf.: 22 11 82 18.


