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På repræsentantskabsmødet i maj, På repræsentantskabsmødet i maj, 
blev jeg valgt som ny formand blev jeg valgt som ny formand 
for Boligselskabet Fruehøjgaard for Boligselskabet Fruehøjgaard 
– et job jeg ser frem til. – et job jeg ser frem til. 
Som formand har jeg selvfølgelig nogle Som formand har jeg selvfølgelig nogle 
hjertesager, og én af dem er at være hjertesager, og én af dem er at være 
med til at sikre, at boligselskabet får med til at sikre, at boligselskabet får 
mere bæredygtighed ind i byggerierne. mere bæredygtighed ind i byggerierne. 
Det har altid været en af mine kæpheste Det har altid været en af mine kæpheste 
som direktør, og det har ikke ændret som direktør, og det har ikke ændret 
sig, selvom min rolle nu er en anden.sig, selvom min rolle nu er en anden.
Jeg vil også lægge stor vægt på godt Jeg vil også lægge stor vægt på godt 
samarbejde. Når vi indgår i projekter med samarbejde. Når vi indgår i projekter med 
for eksempel rådgivere og entreprenører for eksempel rådgivere og entreprenører 
i fremtiden, så vil jeg sammen med vores i fremtiden, så vil jeg sammen med vores 
nye direktør arbejde for, at samarbejdet nye direktør arbejde for, at samarbejdet 
altid bygger på dialog, tillid og en altid bygger på dialog, tillid og en 
fælles målsætning for den pågældende fælles målsætning for den pågældende 
opgave. Og det bliver der rig mulighed opgave. Og det bliver der rig mulighed 
for at praktisere, for vi har ikke mindre for at praktisere, for vi har ikke mindre 
end tre byggerier i støbeskeen.end tre byggerier i støbeskeen.
Virkeligheden er den, at byggebranchen Virkeligheden er den, at byggebranchen 
er totalt overophedet lige nu, hvilket gør, er totalt overophedet lige nu, hvilket gør, 
at vi må forvente nogle forsinkelser. Der at vi må forvente nogle forsinkelser. Der 
vil tidligst blive sat noget i gang i 2023. vil tidligst blive sat noget i gang i 2023. 
Desværre kan vores byggeprojekt Desværre kan vores byggeprojekt 

i Gødstrup ikke realiseres, netop i Gødstrup ikke realiseres, netop 
fordi byggeomkostningerne vil fordi byggeomkostningerne vil 
blive for store. Derfor har vores blive for store. Derfor har vores 
samarbejdspartner Calum trukket sig.samarbejdspartner Calum trukket sig.
En anden ting er det nye lovforslag, En anden ting er det nye lovforslag, 
hvor regeringen lægger op til, at hvor regeringen lægger op til, at 
Landsbyggefonden til en vis grad kan Landsbyggefonden til en vis grad kan 
dække overskridelser af budgetrammen dække overskridelser af budgetrammen 
ved almene byggeprojekter. Her skal ved almene byggeprojekter. Her skal 
kommunerne så være med til at dække kommunerne så være med til at dække 
den overskridelse, og det kan godt blive den overskridelse, og det kan godt blive 
spændende, om kommunerne så vil spændende, om kommunerne så vil 
være med til at skyde penge i almene være med til at skyde penge i almene 
byggerier, når det kommunale anlægsloft byggerier, når det kommunale anlægsloft 
er beskåret kraftigt i den aftale, der er beskåret kraftigt i den aftale, der 
blev indgået i starten af juni måned.blev indgået i starten af juni måned.
Det er kun tiden, der kan vise, hvilken Det er kun tiden, der kan vise, hvilken 
vej det går. Vi vil i hvert fald gøre vores vej det går. Vi vil i hvert fald gøre vores 
til, at byggeprojekterne bliver realiseret til, at byggeprojekterne bliver realiseret 
på bedst mulig vis. på bedst mulig vis.               
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...Mens mange af de nuværende beboere var på tur til Djurs ...Mens mange af de nuværende beboere var på tur til Djurs 
Sommerland, var en flok af ”Sommerland, var en flok af ”Fruehøjs ungerFruehøjs unger”, der boede på ”, der boede på 
Grundtvigsvej i årene Grundtvigsvej i årene 1956-1976 1956-1976 samlet i barndommens samlet i barndommens 
gade. Per Thorup Knudsen og Susanne Jensen fik idéen til et gade. Per Thorup Knudsen og Susanne Jensen fik idéen til et 
gensyn, og det lykkedes dem at samle godt 20 af de gamle gensyn, og det lykkedes dem at samle godt 20 af de gamle 
legekammerater til en kop kaffe ved den gamle sandkasse. legekammerater til en kop kaffe ved den gamle sandkasse. 
"Måske det går hen og bliver en tradition", siger de."Måske det går hen og bliver en tradition", siger de.
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I forsommeren var der arbejdsdag i I forsommeren var der arbejdsdag i 
Afdeling KlosterparkenAfdeling Klosterparken med maling  med maling 
af pavillion samt borde og bænke. af pavillion samt borde og bænke. 
Blomsterkrukkerne blev plantet til, Blomsterkrukkerne blev plantet til, 
og det samme gjorde kasserne med og det samme gjorde kasserne med 
krydderurter. "Vi var ialt 10, som var i krydderurter. "Vi var ialt 10, som var i 
fuld sving det meste af dagen. Vi havde fuld sving det meste af dagen. Vi havde 
indlagt frokostpause og afslutning med indlagt frokostpause og afslutning med 
kaffe og kage. Det var en rigtig god kaffe og kage. Det var en rigtig god 
dag, hvor der blev snakket og hygget.", dag, hvor der blev snakket og hygget.", 
fortæller bestyrelsen. Der blev også fortæller bestyrelsen. Der blev også 
fejret Sankt Hans i afdelingen.fejret Sankt Hans i afdelingen.

Lørdag den 25. juni var Lørdag den 25. juni var Afdeling FruehøjAfdeling Fruehøj på bustur med 37 deltagere. "Vi var  på bustur med 37 deltagere. "Vi var 
rigtig glade for den store tilslutning", siger bestyrelsen. *Vi startede kl. 8 og rigtig glade for den store tilslutning", siger bestyrelsen. *Vi startede kl. 8 og 
gjorde stop på en rasteplads, hvor vi fik velsmurte rundstykker fra bageren, gjorde stop på en rasteplads, hvor vi fik velsmurte rundstykker fra bageren, 
kaffe, te og juice. Derfra gik turen så til Djurs Sommerland. Alle virkede kaffe, te og juice. Derfra gik turen så til Djurs Sommerland. Alle virkede 
glade og tilfredse og vi kørte hjemad kl. 16. Det gik lige efter bogen. Den 13. glade og tilfredse og vi kørte hjemad kl. 16. Det gik lige efter bogen. Den 13. 
august havde vi også grillfest i afdelingen".august havde vi også grillfest i afdelingen".

KlosterparkenKlosterparken

FruehøjFruehøj

FruehøjFruehøj

Der var midsommerfest i Der var midsommerfest i Afdeling Børglum-Afdeling Børglum-
parken parken lørdag den 25. juni, Dagen startede lørdag den 25. juni, Dagen startede 
med morgenmad kl. 10, og derudover bød med morgenmad kl. 10, og derudover bød 
programmet på både folkemusik, dans om programmet på både folkemusik, dans om 
majstang, kagekonkurrence, selskabslege, majstang, kagekonkurrence, selskabslege, 
fælles spisning og masser af hygge frem til fælles spisning og masser af hygge frem til 
mørkets frembrud. mørkets frembrud. 

BørglumparkenBørglumparken

<
<

<

<

i afdelingerne
SOMMERHYGGE   

DalgasparkenDalgasparken<

Solen skinnede over Solen skinnede over 
tagterrassen i tagterrassen i AfdelingAfdeling  
DalgasparkenDalgasparken, hvor 22 , hvor 22 
beboere var med til at beboere var med til at 
indvie afdelingens nye grill indvie afdelingens nye grill 
i slutningen af juli måned.i slutningen af juli måned.
Det har været en årligt Det har været en årligt 
tilbagevendende tradition tilbagevendende tradition 
at holde grillaften i at holde grillaften i 
Dalgasparken.Dalgasparken.

BrændgårdsparkenBrændgårdsparken

Afdeling Brændgårdsparken Afdeling Brændgårdsparken havde grillaften i juni og har havde grillaften i juni og har 
henover sommeren også haft kaffehygge udenfor Multihuset i det henover sommeren også haft kaffehygge udenfor Multihuset i det 
dejlige sommervejr. Den 27. august fra 10-16 er der sommerfest dejlige sommervejr. Den 27. august fra 10-16 er der sommerfest 
i Brændgårdområdet, der er blevet til gennem et helt unikt i Brændgårdområdet, der er blevet til gennem et helt unikt 
samarbejde mellem bestyrelserne for Sønderager, Porsvænget, samarbejde mellem bestyrelserne for Sønderager, Porsvænget, 
Fredhøj, Fruehøj og Brændgårdsparken samt Plads Til Forskel. Fredhøj, Fruehøj og Brændgårdsparken samt Plads Til Forskel. <

Foto: Bodil Sønderkjær

Foto: Torben Ringsø J.

Foto: Ole K.Kristensen

Foto: Susanne Jensen

Foto: Esther Pedersen

RådhusstrikkerietRådhusstrikkeriet
Foto: Steen Dalager

< Grillhygge på Grillhygge på 
Rådhusstrædet Rådhusstrædet 
den 15. augustden 15. august



Vi kan møde mange forskellige udfordringer i vores liv, som det kunne være rart at få hjælp eller 
rådgivning til. For eksempel gør de stigende priser i samfundet, at mange har svært ved at få økonomien 
til at hænge sammen. I Boligselskabet Fruehøjgaard har vi ikke mindre end 9 frivillige, der af et godt 
hjerte har valgt at tilbyde hjælp til vores beboere med forskellige ting. Det kan være hjælp til at lægge 
budget, læse dokumenter, kontakte myndigheder, lappe cyklen eller hænge en hylde op. Desuden 
kan du hveranden onsdag i ULIGE uger mellem kl. 14-16 få rådgivning af Lena Holt i Multihuset på 
Brændgårdvej 81 til stort som småt, fx at læse og forstå breve fra kommune, bank m.m., hjælp til 
madplaner eller til budget, hjælp til overblik over økonomi og generel rådgivning om, hvor du kan søge 
hjælp til en større eller mindre udfordring i dit liv.

Du kan altid ringe til en af de frivillige sociale viceværter. Hvis ikke de træffes, så læg en besked, og de vil kontakte dig 
snarest. Læs mere på fruehojgaard.dk/frivilligesocialeviceværter eller kontakt boligselskabet.

Få hjælp og rådgivning fra frivillige
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Kort og godt 
  i Boligselskabet Fruehøjgaard

Følg med på Facebook
Når du følger os på facebook.com/fruehojgaard, 
er du altid opdateret. Vi bruger 
Facebook til at informere om både 
arrangementer, ledige jobs, boliger, 
konkurrencer, gode historier og andre 
aktuelle nyheder.

NY BESTYRELSE FOR 
PLADS TIL FORSKEL
Plads Til Forskel, der arbejder med boligsociale Plads Til Forskel, der arbejder med boligsociale 
indsatser i Brændgårdområdet, Holtbjerg og Lyngbyen. indsatser i Brændgårdområdet, Holtbjerg og Lyngbyen. 
nedsatte den 21. juni deres nye bestyrelse for 4 år.nedsatte den 21. juni deres nye bestyrelse for 4 år.

Bestyrelsen skal være med til at sikre, at Bestyrelsen skal være med til at sikre, at 
helhedsplanen bliver gennemført efter helhedsplanen bliver gennemført efter 
planen, og til at holde fokus på og styrke planen, og til at holde fokus på og styrke 
samarbejdet mellem helhedsplanen, Herning samarbejdet mellem helhedsplanen, Herning 
Kommune og boligorganisationerne. Kommune og boligorganisationerne. 
Desuden skal bestyrelsen sikre en kompetent ledelse Desuden skal bestyrelsen sikre en kompetent ledelse 
af den boligsociale indsats og have fokus på både af den boligsociale indsats og have fokus på både 
strategisk prioritering på tværs af de tre boligområder, strategisk prioritering på tværs af de tre boligområder, 
og samspillet med lokale foreninger og samfundsliv.og samspillet med lokale foreninger og samfundsliv.
Formand for bestyrelsen blev FællesBos formand Finn Formand for bestyrelsen blev FællesBos formand Finn 
Stengel Petersen, og næstformand blev Boligselskabet Stengel Petersen, og næstformand blev Boligselskabet 
Fruehøjgaards direktør Susanne Toftegaard Hansen. Fruehøjgaards direktør Susanne Toftegaard Hansen. 
Bestyrelsen består desuden af:Bestyrelsen består desuden af:

   Formand for organisationsbestyrelsen i   Formand for organisationsbestyrelsen i   
   Boligselskabet Fruehøjgaard Bjarne Krog,    Boligselskabet Fruehøjgaard Bjarne Krog, 

   FællesBos administrerende direktør Kaj MortensenFællesBos administrerende direktør Kaj Mortensen
   Forretningsfører for Lejerbo Bendix JensenForretningsfører for Lejerbo Bendix Jensen
  Centerchef for Center for Børn og Forebyggelse  Centerchef for Center for Børn og Forebyggelse  

   i Herning Kommune Grethe Wilmoes   i Herning Kommune Grethe Wilmoes
   Stabschef i Staben for Social Sundhed og  Stabschef i Staben for Social Sundhed og  

   Beskæftigelse i Herning Kommune Karin Locander   Beskæftigelse i Herning Kommune Karin Locander
  Udlejnings – og boligsocial chef i  Udlejnings – og boligsocial chef i  

   FællesBo Gitte Bjerregaard    FællesBo Gitte Bjerregaard 
   Boligsocial leder i Plads Til Forskel Carina SohnemannBoligsocial leder i Plads Til Forskel Carina Sohnemann

Alle beboere i Boligselskabet Fruehøjgaard har fået Alle beboere i Boligselskabet Fruehøjgaard har fået 
brev om stigning i huslejen. Det har givet anledning brev om stigning i huslejen. Det har givet anledning 
til både frustration og undren hos mange, da vi alle i til både frustration og undren hos mange, da vi alle i 
forvejen bliver påvirket af stigende priser i samfundet.forvejen bliver påvirket af stigende priser i samfundet.
Den ekstraordinære stigning i huslejen pr. 1/10 -2022 Den ekstraordinære stigning i huslejen pr. 1/10 -2022 
sker, fordi flere af de planlagte nybyggerier enten sker, fordi flere af de planlagte nybyggerier enten 
er blevet udsat eller helt droppet, og det betyder er blevet udsat eller helt droppet, og det betyder 
manglende indtægter fra de byggesager, som var en manglende indtægter fra de byggesager, som var en 
del af boligselskabets budget. del af boligselskabets budget. 
Som alment boligselskab er vi regnskabsmæssigt Som alment boligselskab er vi regnskabsmæssigt 
forpligtet til at tage højde for såvel underskud som forpligtet til at tage højde for såvel underskud som 
overskud. Derfor forhøjes administrationsbidraget overskud. Derfor forhøjes administrationsbidraget 
- og derfor stiger huslejen.- og derfor stiger huslejen.

Derfor stiger din husleje
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FØLG MED I DIT FORBRUG OG 
SPAR ENERGI OG PENGE!
Boligselskabet har henover foråret og sommeren fået 
mange henvendelser fra beboere, som spørger til en 
forbrugsapp. Fra 2022 skal alle forbrugere have adgang 
til opdaterede forbrugsdata. Det er et led i den grønne 
omstilling, så vi kan blive endnu bedre til at spare på vores 
fælles energiressourcer.

Den grønne omstilling buldrer for alvor derudad og i en kombination med Den grønne omstilling buldrer for alvor derudad og i en kombination med 
den teknologiske og digitale udvikling, har det skabt stor efterspørgsel den teknologiske og digitale udvikling, har det skabt stor efterspørgsel 
på ejendomsdrift, administration og services, der kommer almene på ejendomsdrift, administration og services, der kommer almene 
boligselskaber og deres beboere til gode.boligselskaber og deres beboere til gode.
Det er netop baggrunden for de nye beboerapps, som både Techem, Det er netop baggrunden for de nye beboerapps, som både Techem, 
Brunata og Ista har lanceret. Her kan du følge med i dit forbrug, for når Brunata og Ista har lanceret. Her kan du følge med i dit forbrug, for når 
alt kommer til alt, kan kun de, der kender deres forbrug, bevidst spare på alt kommer til alt, kan kun de, der kender deres forbrug, bevidst spare på 
energien og dermed reducere CO2-udledningen. energien og dermed reducere CO2-udledningen. 
De nye apps gør det muligt at overvåge dit forbrug og opsætte alarmer, så De nye apps gør det muligt at overvåge dit forbrug og opsætte alarmer, så 
du modtager notifikationer, hvis dit forbrug afviger fra normalen, og du kan du modtager notifikationer, hvis dit forbrug afviger fra normalen, og du kan 
sammenligne dit forbrug med tidligere perioder. Appen er derfor din hjælp sammenligne dit forbrug med tidligere perioder. Appen er derfor din hjælp 
til at undgå et uhensigtsmæssigt forbrug.til at undgå et uhensigtsmæssigt forbrug.
Kunne det for eksempel ikke være rart at få en besked på din mobil, hvis dit Kunne det for eksempel ikke være rart at få en besked på din mobil, hvis dit 
toilet pludselig er begyndt at løbe, og dit vandforbrug stiger? Eller hvis en toilet pludselig er begyndt at løbe, og dit vandforbrug stiger? Eller hvis en 
radiator står på fuld hammer og bruger alle dine husholdningspenge? radiator står på fuld hammer og bruger alle dine husholdningspenge? 
Der er også generelt en stigende interesse for fjernaflæste forbrugsmålere Der er også generelt en stigende interesse for fjernaflæste forbrugsmålere 
med indbygget temperatur- og fugtmålere i lejligheden. Dårligt indeklima med indbygget temperatur- og fugtmålere i lejligheden. Dårligt indeklima 
er en stor og skjult udfordring, da kombinationen af manglende udluftning er en stor og skjult udfordring, da kombinationen af manglende udluftning 
og forkert temperatur kan medføre høj luftfugtighed og skimmelsvamp. og forkert temperatur kan medføre høj luftfugtighed og skimmelsvamp. 
På Fruehøj er der nu installereret temperatur- og fugtmålere. Det kan dels På Fruehøj er der nu installereret temperatur- og fugtmålere. Det kan dels 
hjælpe den enkelte beboer til at være opmærksom på fugtigheden, og hjælpe den enkelte beboer til at være opmærksom på fugtigheden, og 
dels kan det være med til at alarmere boligselskabet, hvis fugtigheden dels kan det være med til at alarmere boligselskabet, hvis fugtigheden 
omkring måleren stiger uhensigtsmæssigt.  omkring måleren stiger uhensigtsmæssigt.  
Alle beboere har fået - eller vil få - tilsendt en vejledning fra deres Alle beboere har fået - eller vil få - tilsendt en vejledning fra deres 
fordelingsselskab sammen med en aktiveringskode. Det er forskelligt fra fordelingsselskab sammen med en aktiveringskode. Det er forskelligt fra 
selskab til selskab, hvordan og hvornår dette sker. selskab til selskab, hvordan og hvornår dette sker. 

NÆSTE SKRIDT I PROCESSEN grøn omstilling
Nu har boligselskabet afsluttet workshops med både beboere og Nu har boligselskabet afsluttet workshops med både beboere og 
medarbejdere, og det er der kommet et helt konkret idekatalog ud medarbejdere, og det er der kommet et helt konkret idekatalog ud 
af. Idekataloget vil være udgangspunkt for boligselskabets videre af. Idekataloget vil være udgangspunkt for boligselskabets videre 
arbejde med grøn og social bæredygtighed.arbejde med grøn og social bæredygtighed.
Boligselskabet har fået EU-midler gennem programmet "Grøn Boligselskabet har fået EU-midler gennem programmet "Grøn 
Cirkulær Omstilling", der hjælper virksomheder med at udvikle Cirkulær Omstilling", der hjælper virksomheder med at udvikle 
deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. 
Herigennem har vi fået støtte til konsulentbistand til at dykke Herigennem har vi fået støtte til konsulentbistand til at dykke 
dybere ned i tre udvalgte emner fra idekataloget, herunder dybere ned i tre udvalgte emner fra idekataloget, herunder 
el-bilisme, optimering af ventilationsanlæg og større indsigt el-bilisme, optimering af ventilationsanlæg og større indsigt 
om forbrug på fællesarealer samt valg af mere bæredygtige om forbrug på fællesarealer samt valg af mere bæredygtige 
byggematerialer. Desuden arbejder vi på at blive en del af et byggematerialer. Desuden arbejder vi på at blive en del af et 
strategiforløb for almene boligorganisationer gennem strategiforløb for almene boligorganisationer gennem HOME for HOME for 
the futurethe future, der skal hjælpe os med at udarbejde en decideret , der skal hjælpe os med at udarbejde en decideret 
bæredygtighedsstrategi - også med udgangspunkt i førnævnte bæredygtighedsstrategi - også med udgangspunkt i førnævnte 
idekatalog.idekatalog.

Brunata

Techem
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Susanne Toftegaard Hansen tiltrådte som ny direktør i 
Boligselskabet Fruehøjgaard den 15. juni 2022. Hun kommer 
fra en stilling som erhvervsudviklingschef ved Holstebro 
Kommune.  
Ledelse, strategi, forretningsudvikling og relationsskabelse 
er nogle af Susannes forcer. Den grønne og bæredygtige 
dagsorden - både i forhold til økonomi, mennesker og klima 
- har høj prioritet. 
Den første tid i boligselskabet har Susanne brugt på at sætte 
sig ind i organisationen og ikke mindst på at lære både 
medarbejdere, beboere og bestyrelser at kende. 
Det, der tiltrak Susanne ved jobbet, var blandt andet 
muligheden for at bringe sin viden og erfaring i spil, og 
at Fruehøjgaard er et boligselskab med hjerte og med 
mennesket som centralt omdrejningspunkt. "Jeg glæder 
mig særligt til, sammen med organisationen og beboerne, 
at sætte yderligere skub i arbejdet med bæredygtighed, 
energieffektivisering og social ansvarlighed - en opgave vi 
kun kan løse i et tæt fællesskab", siger hun. 
"Jeg vil sætte ind på at udvikle et relevant og konkurrence-
dygtigt udbud af boliger, der matcher fremtidens målgrupper. 

Der skal være bæredygtige 
og fremtidssikrede boliger 
til alle. Boligselskabet 
Fruehøjgaards boliger 
skal være attraktive, 
værdiskabende og gode 
steder at bo, leve og 
besøge - det er vigtigt".
Susannes opgave er at 
fremtidssikre, markedsføre 
og udvikle Boligselskabet 
Fruehøjgaard blandt 
andet via nybyggerier 
og renoveringer. Men 
også ved at udvikle beboerdemokratiet med tværgående 
kompetenceudvikling og samarbejder. Susannes fokus vil i 
opstarten være på medarbejdernes trivsel og effektiv styring 
af driften - samt løft af servicekulturen.
Susanne er 52 år og bor privat i Skive sammen med sin søn 
Oscar på 21. I sin fritid går hun i motionscenter og nyder en 
gåtur i naturen.

Mød boligselskabets 
nye ledere
Boligselskabet Fruehøjgaard har udover ny formand også fået ny direktør og ny driftschef siden sidst.
Her kan du læse lidt om, hvem de er, og hvad de står for. 

Den nye driftschef i Boligselskabet Fruehøjgaard hedder Kim Den nye driftschef i Boligselskabet Fruehøjgaard hedder Kim 
Reinewald. Han startede i maj og har 8 års erfaring fra den Reinewald. Han startede i maj og har 8 års erfaring fra den 
almene boligsektor i henholdsvis Lejerbo og Boligkontoret almene boligsektor i henholdsvis Lejerbo og Boligkontoret 
Danmark.Danmark.
Kim søgte stillingen, fordi han gerne ville være en del af en Kim søgte stillingen, fordi han gerne ville være en del af en 
lille men dygtig organisation, hvor han både kunne få ansvar lille men dygtig organisation, hvor han både kunne få ansvar 
og udvikle sig som leder.og udvikle sig som leder.
"Jeg har haft en rigtig god start. Jeg sprang direkte ud i "Jeg har haft en rigtig god start. Jeg sprang direkte ud i 
markvandringer, møder med bestyrelser og medarbejdere, markvandringer, møder med bestyrelser og medarbejdere, 
hvor vi lærte hinanden at kende. Jeg er blevet taget godt hvor vi lærte hinanden at kende. Jeg er blevet taget godt 
imod fra både beboere og bestyrelser og har mødt alle imod fra både beboere og bestyrelser og har mødt alle 
bestyrelserne på markvandringerne. Jeg har også haft bestyrelserne på markvandringerne. Jeg har også haft 
formøder med formændene i de forskellige bestyrelser. Alle formøder med formændene i de forskellige bestyrelser. Alle 
er venlige og imødekommende, og flere bestyrelser stiller er venlige og imødekommende, og flere bestyrelser stiller 
også krav og er engagerede. Det kan jeg godt lide.også krav og er engagerede. Det kan jeg godt lide.
Om de vigtigste opgaver i stillingen, siger han: "Det er at Om de vigtigste opgaver i stillingen, siger han: "Det er at 
være daglig leder for servicepersonalet, at sørge for, at der være daglig leder for servicepersonalet, at sørge for, at der 
er styr på økonomi og drift, og ikke mindst at have et godt er styr på økonomi og drift, og ikke mindst at have et godt 
og frugtbart samarbejde både internt i huset og med vores og frugtbart samarbejde både internt i huset og med vores 
beboerdemokrater. "Det er blandt andet dét, der gør det her beboerdemokrater. "Det er blandt andet dét, der gør det her 

job så udfordrende og spændende. Man skal kunne favne job så udfordrende og spændende. Man skal kunne favne 
bredt", siger han.bredt", siger han.
Når Kim er landet efter en flyvende start og har lært med-Når Kim er landet efter en flyvende start og har lært med-
arbejdere og beboerdemokrater bedre at kende, så vil han arbejdere og beboerdemokrater bedre at kende, så vil han 
begynde at kigge på driftsoptimering og effektivisering.begynde at kigge på driftsoptimering og effektivisering.
Privat betegner Kim sig selv Privat betegner Kim sig selv 
som "familiefar med stort F," som "familiefar med stort F," 
Han er 47 år, gift med Henriette Han er 47 år, gift med Henriette 
siden 2003. De bor på en siden 2003. De bor på en 
landejendom mellem Herning landejendom mellem Herning 
og Videbæk sammen med og Videbæk sammen med 
deres 3 børn, Alberte på 9, deres 3 børn, Alberte på 9, 
Isabella på 16 og Marcus på 17.Isabella på 16 og Marcus på 17.
Kim elsker naturen og en Kim elsker naturen og en 
løbetur i skoven. Han nyder løbetur i skoven. Han nyder 
at gå og smårenovere at gå og smårenovere 
ejendommen derhjemme, og ejendommen derhjemme, og 
så spiller han oldboysfodbold. så spiller han oldboysfodbold. 
Familiens store passion er Familiens store passion er 
skiferie - og gerne i Norge!skiferie - og gerne i Norge!

Direktøren

Driftschefen
Bagom

Bagom
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Morten Gamini Hartmann Jørgensen, en af fem arrangører Morten Gamini Hartmann Jørgensen, en af fem arrangører 
til en affaldsindsamling i Birk, fik ideen til eventet, fordi han til en affaldsindsamling i Birk, fik ideen til eventet, fordi han 
ofte går tur og ser rigtig meget affald og plastik, der er ofte går tur og ser rigtig meget affald og plastik, der er 
smidt i naturen.smidt i naturen.
På BDE-studiet, hvor Morten og de andre læser, er CSR og På BDE-studiet, hvor Morten og de andre læser, er CSR og 
bæredygtighed i højsædet, så det var oplagt at kombinere bæredygtighed i højsædet, så det var oplagt at kombinere 
dét at gøre noget godt for menneske og miljø med en dét at gøre noget godt for menneske og miljø med en 
indsamling til at lave noget socialt sammen på studiet.  indsamling til at lave noget socialt sammen på studiet.  
En del lokale virksomheder støttede nemlig det gode En del lokale virksomheder støttede nemlig det gode 
formål med enten forskelligt materiale eller et beløb. formål med enten forskelligt materiale eller et beløb. 
Boligselskabet Fruehøjgaard valgte også at støtte det Boligselskabet Fruehøjgaard valgte også at støtte det 
gode initiativ.gode initiativ.

Almindelig god opdragelseAlmindelig god opdragelse
Godt 30 BDE-studerende deltog i eventet. De arbejdede Godt 30 BDE-studerende deltog i eventet. De arbejdede 
ihærdigt og målrettet, og endte med at samle 251 kg ihærdigt og målrettet, og endte med at samle 251 kg 
affald i hele området - 9 kg alene i boligområdet Birk affald i hele området - 9 kg alene i boligområdet Birk 
Campus. ”Vi vil gerne gå foran og vise, at det ikke er Campus. ”Vi vil gerne gå foran og vise, at det ikke er 
svært at gøre noget godt for miljøet. Smider du en dåse, svært at gøre noget godt for miljøet. Smider du en dåse, 
så går der jo, jeg ved ikke hvor mange år, før den er væk. så går der jo, jeg ved ikke hvor mange år, før den er væk. 
Når vi har udendørs arrangementer i Birk Campus, så er Når vi har udendørs arrangementer i Birk Campus, så er 
vi altid ude og rydde op efter os selv dagen efter. Det er vi altid ude og rydde op efter os selv dagen efter. Det er 

altså almindelig god opdragelse... Men  jeg må desværre altså almindelig god opdragelse... Men  jeg må desværre 
erkende, at der ligger rigtig meget skrald i Birk. Jeg synes, erkende, at der ligger rigtig meget skrald i Birk. Jeg synes, 
at det er noget svineri, for der er så mange skraldespande at det er noget svineri, for der er så mange skraldespande 
rundt omkring, så det kan da ikke være så svært at rydde rundt omkring, så det kan da ikke være så svært at rydde 
op efter sig selv, og hvis der ikke lige er en skraldespand op efter sig selv, og hvis der ikke lige er en skraldespand 
i nærheden, så tag det da med hjem og smid det ud,” i nærheden, så tag det da med hjem og smid det ud,” 
opfordrer Morten.opfordrer Morten.

Der er henkastet affald alle stederDer er henkastet affald alle steder
Boligselskabets parkmedarbejdere støder på henkastet Boligselskabets parkmedarbejdere støder på henkastet 
affald i alle afdelinger. "Vi kan kun bakke op om, at man affald i alle afdelinger. "Vi kan kun bakke op om, at man 
rydder op efter sig selv, og hvis man nu går forbi noget rydder op efter sig selv, og hvis man nu går forbi noget 
affald, så sker der jo ikke noget ved, at man samler det op affald, så sker der jo ikke noget ved, at man samler det op 
og smider det i nærmeste skraldespand, selvom det ikke og smider det i nærmeste skraldespand, selvom det ikke 
er ens eget", lyder opfordringen også fra Jesper og Jesper.er ens eget", lyder opfordringen også fra Jesper og Jesper.

Lav et lignende event i din afdelingLav et lignende event i din afdeling
Hvis du kunne tænke dig at lave et lignende event i din Hvis du kunne tænke dig at lave et lignende event i din 
afdeling, der både letter naturen og styrker fællesskabet i afdeling, der både letter naturen og styrker fællesskabet i 
din afdeling, så vil Boligselskabet Fruehøjgaard godt give din afdeling, så vil Boligselskabet Fruehøjgaard godt give 
et bidrag. Det er en hyggelig aktivitet, som alle kan være et bidrag. Det er en hyggelig aktivitet, som alle kan være 
med til. Kontakt Hanne Skov, hvis det har interesse.med til. Kontakt Hanne Skov, hvis det har interesse.

Jeg tænker da over det med affald, men jeg kunne Jeg tænker da over det med affald, men jeg kunne 
også godt blive endnu bedre til det, siger Philip også godt blive endnu bedre til det, siger Philip 

Harder ærligt. ”Så jeg synes, at det er rigtig godt at Harder ærligt. ”Så jeg synes, at det er rigtig godt at 
skabe opmærksomhed omkring det ved sådan et skabe opmærksomhed omkring det ved sådan et 

event som det her, så man kommer til at være endnu event som det her, så man kommer til at være endnu 
mere opmærksom på det i det daglige”.mere opmærksom på det i det daglige”.

En flok diplomingeniør-studerende fra Århus Universitet samlede 251 kilo affald på et par timer i Birk og 
samlede samtidig penge ind til deres studieforening. Ren win-win for både naturen og fællesskabet.

Der var også en intern Der var også en intern 
konkurrence kørende konkurrence kørende 
med sponsorpræmier, med sponsorpræmier, 
så der var drøn på de så der var drøn på de 
unge mennesker. Efter unge mennesker. Efter 
indsamlingen var der indsamlingen var der 
fælles pizza.fælles pizza.

Lettede naturen for 
251 kilo affald

Pernille Diget, der også bor i Birk Campus, har 
for nylig oplevet den yderste konsekvens af, 
hvad der kan ske, når beboerne ikke rydder 
op efter sig på fællesarealerne. Hun havde 
besøg af sin 8-årige nevø, som faldt og slog 
hovedet ned i et kæmpe glasskår fra en 
ølflaske. Nevøen måtte en tur på skadestuen 
for at blive syet. ”Det er mega-hyggeligt, at 
folk sidder sammen på fællesarealerne, men 
jeg har set flere gange, at der er nogle, der 
ikke rydder op efter sig selv, og det er bare 
ikke i orden, at der ligger glasskår og øldåser.” 
Pernille opfordrer i et Facebook-opslag til, at 
alle rydder op efter sig selv.

8-ÅRIG FALDT I GLASSKÅR 
OG MÅTTE PÅ SKADESTUEN
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På repræsentantskabsmødet den På repræsentantskabsmødet den 
24. maj besluttede et enstemmigt 24. maj besluttede et enstemmigt 
repræsentantskab, at boligselskabets repræsentantskab, at boligselskabets 
nye formand for det næste år er Bjarne nye formand for det næste år er Bjarne 
Krog. Krog. 
25 ud af 36 repræsentanter var 25 ud af 36 repræsentanter var 
fremmødt på Hotel Eyde, hvor også fremmødt på Hotel Eyde, hvor også 
boligselskabets nye direktør, Susanne boligselskabets nye direktør, Susanne 
Toftegaard Hansen præsenterede Toftegaard Hansen præsenterede 
sig som den nye "rejsemakker" på sig som den nye "rejsemakker" på 
boligselskabets rejse ind i en ny tid, boligselskabets rejse ind i en ny tid, 
der kigger på flere nybyggerier og et der kigger på flere nybyggerier og et 
skærpet fokus på bæredygtighed.skærpet fokus på bæredygtighed.
Bjarne Krog har i 16 år fra 1998-Bjarne Krog har i 16 år fra 1998-
2014 stået i spidsen som direktør 2014 stået i spidsen som direktør 

for Boligselskabet Fruehøjgaard, og for Boligselskabet Fruehøjgaard, og 
derudover har han været konstitueret derudover har han været konstitueret 
direktør siden januar 2022 og frem til direktør siden januar 2022 og frem til 
den 15. juni, hvor boligselskabets nye den 15. juni, hvor boligselskabets nye 
direktør, Susanne Toftegaard Hansen, direktør, Susanne Toftegaard Hansen, 
tiltrådte.tiltrådte.
- Jeg glæder mig rigtig meget til - Jeg glæder mig rigtig meget til 
samarbejdet med bestyrelsen. Jeg samarbejdet med bestyrelsen. Jeg 
synes, at det har været spændende synes, at det har været spændende 
at blive en del af Boligselskabet at blive en del af Boligselskabet 
Fruehøjgaard igen, og det er en rejse, Fruehøjgaard igen, og det er en rejse, 
som jeg gerne vil fortsætte på, udtaler som jeg gerne vil fortsætte på, udtaler 
Bjarne Krog, som også ser frem til at Bjarne Krog, som også ser frem til at 
samarbejde med den nye direktør samarbejde med den nye direktør 
og til at være med til at fremtidssikre og til at være med til at fremtidssikre 

Boligselskabet Fruehøjgaard som et Boligselskabet Fruehøjgaard som et 
godt og gedigent boligselskab.godt og gedigent boligselskab.
Repræsentantskabet genvalgte Repræsentantskabet genvalgte 
desuden tre medlemmer til desuden tre medlemmer til 
bestyrelsen: Lotte Jensen, Lisbet bestyrelsen: Lotte Jensen, Lisbet 
Rahbek Sørensen og Bodil Sønderkjær, Rahbek Sørensen og Bodil Sønderkjær, 
som atter blev konstitueret som atter blev konstitueret 
næstformand. næstformand. 
Desuden blev Harly Jørgensen Desuden blev Harly Jørgensen 
genvalgt til bestyrelsen, og som genvalgt til bestyrelsen, og som 
suppleanter fra boligselskabet blev suppleanter fra boligselskabet blev 
Marianne Andreassen genvalgt og Marianne Andreassen genvalgt og 
Steen Dalager valgt. Leif Pedersen Steen Dalager valgt. Leif Pedersen 
blev valgt som suppleant udefra, mens blev valgt som suppleant udefra, mens 
Jens Kristian Kristensen blev genvalgt. Jens Kristian Kristensen blev genvalgt. 

Repræsentantskabsmøde
-Fuld opbakning til boligselskabets nye formand
Repræsentantskabet besluttede på det årlige møde i maj, at Bjarne Krog afløser Bodil Repræsentantskabet besluttede på det årlige møde i maj, at Bjarne Krog afløser Bodil 
Sønderkjær sSønderkjær som formand for Boligselskabet om formand for Boligselskabet  Fruehøjgaard. Bodil Sønderkjær, der indtrådte efter,  Fruehøjgaard. Bodil Sønderkjær, der indtrådte efter, 
at tidligere formand Steen Jonassen gik af i december, er igen valgt som næstformand.at tidligere formand Steen Jonassen gik af i december, er igen valgt som næstformand.

TEMA: Beboerdemokrati

Hvad er et Hvad er et 
repræsentantskab repræsentantskab 
egentlig?egentlig?
Repræsentantskabet er
Boligselskabet Fruehøjgaards 
øverste myndighed og består 
af organisationsbestyrelsen og 
repræsentanter fra afdelingerne.
Beboernes selvstyre betyder blandt 
andet, at hver afdeling selv udvælger 
medlemmer til repræsentantskabet. 
Antallet af repræsentanter afhænger 
af, hvor mange boliger afdelingen har. 
Det er repræsentantskabet, der 
tager sig af boligorganisationens 
overordnede anliggender som for 
eksempel beslutning om bygge-
politik, køb eller salg af ejendomme 
og godkendelse af årsregnskab og 
vedtægter. 
Det er også på det årlige 
repræsentantskabsmøde, at 
medlemmer bliver valgt til 
organisationsbestyrelsen. Og her er der 
rig mulighed for at få indflydelse. 

Har du lyst til at prøve dig selv af 
inden for boligpolitik, så tag fat 
i din afdelingsbestyrelse eller 
administrationen og hør mere!

Find årets beretning på 
fruehojgaard.dk/aarsberetning

Bestyrelsesmedlem Helle Guldberg er 
desværre afgået ved døden den 9. juni 2022 
efter længere tids sygdom. Helle har været 
medlem af organisationsbestyrelsen siden 
november 2020. Æret være Helles minde. 
Marianne Andreassen er indtrådt i Helles sted.



Derfor er det godt at være 
I AFDELINGSBESTYRELSEN

Ærligt talt er jeg kun med i bestyrelsen, fordi der ikke var andre, Ærligt talt er jeg kun med i bestyrelsen, fordi der ikke var andre, 
der ville. Indtil videre har vi ikke spillet nogen stor rolle, for der der ville. Indtil videre har vi ikke spillet nogen stor rolle, for der 
er mange herude, der ikke rigtigt ved, at der er en bestyrelse. er mange herude, der ikke rigtigt ved, at der er en bestyrelse. 
Men det skal siges, at jeg er glad for, at jeg meldte mig, for jeg Men det skal siges, at jeg er glad for, at jeg meldte mig, for jeg 

har lært de to andre i bestyrelsen at kende, og det har udviklet sig til et venskab. har lært de to andre i bestyrelsen at kende, og det har udviklet sig til et venskab. 
Jeg tror, at udfordringen med at rekruttere medlemmer til bestyrelsen i Birk Jeg tror, at udfordringen med at rekruttere medlemmer til bestyrelsen i Birk 
Campus er, at det meste kommunikation foregår på dansk. Der er et stort Campus er, at det meste kommunikation foregår på dansk. Der er et stort 
internationalt fællesskab i Birk, som ikke kender til bestyrelsesarbejdet og internationalt fællesskab i Birk, som ikke kender til bestyrelsesarbejdet og 
møderne, og det vil kun ændre sig, hvis de unge bliver involveret og på dén møderne, og det vil kun ændre sig, hvis de unge bliver involveret og på dén 
baggrund kan kræve, at det bliver anderledes.baggrund kan kræve, at det bliver anderledes.

Jeg kan godt lide, at man har lidt medindflydelse på det, der sker i afdelingen, og Jeg kan godt lide, at man har lidt medindflydelse på det, der sker i afdelingen, og 
jeg vil gerne arbejde for, at Aaparken bliver ved med at være et "pissegodt" sted jeg vil gerne arbejde for, at Aaparken bliver ved med at være et "pissegodt" sted 
at bo. Vi har et virkelig godt samarbejde i bestyrelsen, og det giver bare så meget at bo. Vi har et virkelig godt samarbejde i bestyrelsen, og det giver bare så meget 
til mit selvværd, at jeg er med til at skabe nogle ting. Samtidig oplever jeg også, at til mit selvværd, at jeg er med til at skabe nogle ting. Samtidig oplever jeg også, at 
dét at lære nogle andre mennesker at kende giver tryghed og sammenhold både dét at lære nogle andre mennesker at kende giver tryghed og sammenhold både 
for mig selv og for beboerne. De kommer faktisk til os, hvis noget er kørt op i en for mig selv og for beboerne. De kommer faktisk til os, hvis noget er kørt op i en 
spids, og det er rigtig rart. Samtidig ved jeg, at jeg har boligselskabet i ryggen, og spids, og det er rigtig rart. Samtidig ved jeg, at jeg har boligselskabet i ryggen, og 
det betyder meget, at vi har baglandet med, når vi laver frivilligt arbejde.  det betyder meget, at vi har baglandet med, når vi laver frivilligt arbejde.  
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TEMA: Beboerdemokrati

Det er godt at være med i Det er godt at være med i 
bestyrelsen, fordi man er med til bestyrelsen, fordi man er med til 
at lave nogle sociale aktiviteter, at lave nogle sociale aktiviteter, 
som kommer de andre beboere til som kommer de andre beboere til 
gode. Jeg synes, at det er dejligt, gode. Jeg synes, at det er dejligt, 
at jeg som menneske kan have at jeg som menneske kan have 
medindflydelse på de ting, der sker medindflydelse på de ting, der sker 
omkring mig. Jeg er også opdraget omkring mig. Jeg er også opdraget 
til at tage ansvar og vise respekt for til at tage ansvar og vise respekt for 
det sted, jeg bor. det sted, jeg bor. 
Jeg vil opfordre andre til at melde Jeg vil opfordre andre til at melde 
sig, fordi det er et inspirerende sig, fordi det er et inspirerende 
arbejde, hvor man kan udvikle arbejde, hvor man kan udvikle 
sig personligt, og hvor man bliver sig personligt, og hvor man bliver 
tilbudt forskellige kurser. Samtidig er tilbudt forskellige kurser. Samtidig er 
det spændende, når vi i fællesskab det spændende, når vi i fællesskab 
skal prøve at løse de udfordringer, skal prøve at løse de udfordringer, 
der opstår hen ad vejen. der opstår hen ad vejen. 

Adam Pacher
medlem af bestyrelsen,  Afd. Birk Campus

Heidi Andersen
Medlem af bestyrelsen, Afd. Aaparken

Esther Pedersen, 
medlem af bestyrelsen
Afd. Fruehøj

Beboerdemokratiet vedrører Beboerdemokratiet vedrører 
os alle, fordi det handler om os alle, fordi det handler om 
det sted, vi bor, og uanset det sted, vi bor, og uanset 
hvor forskellige vi måtte være hvor forskellige vi måtte være 
fra vores naboer, så har vi dét fra vores naboer, så har vi dét 
tilfælles, at vi bor indenfor de tilfælles, at vi bor indenfor de 
samme almene rammer, og samme almene rammer, og 

det er netop de rammer, som det er netop de rammer, som 
dudu som beboer har indflydelse  som beboer har indflydelse 
på, når du kommer til det årlige på, når du kommer til det årlige 
afdelingsmøde, som du netop afdelingsmøde, som du netop 
har modtaget en indkaldelse har modtaget en indkaldelse 
til . Du kan gøre det ved selv til . Du kan gøre det ved selv 
at stille forslag eller ved at at stille forslag eller ved at 
stemme for eller imod andres.stemme for eller imod andres.
Beboerdemokratiet handler Beboerdemokratiet handler 
også om tryghed og også om tryghed og 
trivsel, om os selv og om trivsel, om os selv og om 
vores naboer. Derfor kan vores naboer. Derfor kan 
beboerdemokratiet andet end beboerdemokratiet andet end 
bare at træffe beslutninger om bare at træffe beslutninger om 
affaldssortering og husordener.affaldssortering og husordener.
Det kan være med til at styrke Det kan være med til at styrke 
naboskabet og øge trivslen. naboskabet og øge trivslen. 

KOM TIL KOM TIL AFDELINGSMØDET
AFDELINGSMØDETBeboerdemokrati handler 

også om naboskab
Du kan se ud over dine egne behov og 
bidrage til at styrke og udvikle afdelingen 
efter beboernes ønsker. 

Du kan tage højde for de til tider forskellige 
interesser - også for børnefamilierne, 
de ældre, de unge, de fysisk og psykisk 
handicappede, de nye og de gamle danskere. 

Du kan være beboernes bindeled 
til administrationen og til 
organisationsbestyrelsen. 

Du kan være igangsætter af f.eks aktiviteter 
(Men skal ikke nødvendigvis gøre det hele selv)
 
Du kan sætte dig ind i, og vise, at andre 
beboeres meninger er lige så meget værd 
som dine og den øvrige bestyrelses. 

TEST DIG SELVTEST DIG SELV
Er du bestyrelsesmateriale?Er du bestyrelsesmateriale?

√

√

√

√

√

Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet 
betyder firkantet sagt, betyder firkantet sagt, 
at flertallet bestemmer. at flertallet bestemmer. 
Men det handler ikke Men det handler ikke 
kun om at bestemme. kun om at bestemme. 
Det handler om at lytte Det handler om at lytte 
til hinanden, om at til hinanden, om at 
diskutere, og om at flytte diskutere, og om at flytte 
sig og skifte mening.sig og skifte mening.

Fra bl.dk/
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Det er aldrig for sent 
at tage på eventyr
Der er mange veje at gå i livet, og 
der er mange valg at træffe. 
Til tider træffer man måske et dårligt 
- eller ligefrem forkert - valg, og 
andre gange går det bare derudad. 
Anne Grethe Trangbæk og Helge 
Rude Kristensen valgte på et 
tidspunkt i deres liv at dreje ud ad en 
vej, som de færreste tør. De købte en 
autocamper, og kørte med deres tre 
drenge ud på alverdens landeveje for 
at blive en familie på farten, som de 
kaldte sig. Siden har de haft mange 
eventyr. I dag er de pensionister 
og rejser stadig. Og så holder de 
foredrag, når de er hjemme i Danmark.
Sådan gik det også til, at den store 

Landcruiser holdt udenfor Aaparken 
til boligselskabets temaaften i 
maj, hvor de underholdte vores 
beboere med deres fortælling 
om en tur i Canada og Alaska. 
Ægteparret vil gerne vise andre, 
at der aldrig er noget, der er for 
sent... hvis man virkelig vil".
Formanden i Aaparken gjorde huset 
klar til gæster, og et helt hold af 
frivillige fra Børglumparken havde 
lavet lækkerier til pausen. Der var 
hjemmelavede sandwich, cookies og 
karamelliserede popcorn. Gæsterne 
var mildest talt begejstrede. 
"Vi har knoklet, men vi har hygget 
os med det", sagde de frivillige. 

FAKTA OM TEMAMØDERNE
Temamøderne er for alle beboere 
i boligselskabet. De bliver slået op 
på fruehojgaard.dk, på Facebook, og 
invitationer bliver sendt rundt på mail.

KOMMENDE TEMAMØDER:
Den 23. august: Fremtiden er elektrisk
Den 13. oktober: Glemmer du, så 
husker jeg - en sangaften

Hvis du og/eller din afdeling har 
en ide til et temamøde og/eller 
vil være værter i jeres afdeling, så 
kontakt Sara Terp Uhre enten på mail 
stu@fruehojgaard.dk eller på tlf.: 
24 64 30 80.

Ø EDDM
RR

Lynge Kristensen på 81 og hustruen Ellen 
på 77, der bor i Dalgasparken, lever under 
mantraet: Kom ud og oplev, mens du kan!

Ellen og Lynge rejser gerne 1-2 gange om 
året og har planer om at tage til Zakynthos i 
efteråret, hvor de aldrig har været før. 
”Nu har vi jo også været på Kreta 10 gange”, 
indskyder Ellen i baggrunden, og Lynge 
griner og istemmer: ”Ja, det har vi”.
”Vi prøver dog at komme forskellige steder 
hen og bruger en del tid på planlægningen 
også. Vi låner rejsebøger, så vi kan læse os 
frem til, hvad der er værd at se. Og så lejer 
vi altid en bil, for det er en kæmpe frihed, at 
man kan tage på opdagelse på egen hånd”. 
”Vi fandt engang en helt speciel fiske-
restaurant, som bestemt ikke var nævnt 

i rejsebøgerne. Jeg forestiller mig, at det var 
her, de lokale spiste, for stedet var i hvert 
fald ikke overrendt af turister. Det lå helt 
ude ved kysten, og vi fandt det kun ved 
et tilfælde, fordi vi fortsatte længere ud i 
lejebilen, end mange andre måske ville. Det 
er sådan noget, vi synes er sjovt”.
For 3 år siden gik Lynge den 18 km lange 
tur igennem Samaria-kløften. ”Udfordringen 
er terrænet. Man starter i 1250 meters 
højde, og så bevæger man sig ned i en 
kløft, hvor man på et tidspunkt er totalt 
omklamret af bjergvægge. Man går ned til 
havet, og så kan man kun sejle derfra.” 
Udover turen til Zakynthos, har Ellen og 
Lynge har også snakket om at se mere af 
Danmark. "Vi er slet ikke færdige med at 
rejse”, fastslår Lynge.

Vi er slet ikke færdige med at rejse
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Sommeren går snart på hæld, men efteråret byder også på masser af muligheder for udeliv og eventyr. Og 
det behøver ikke at være den slags eventyr, hvor du sælger huset, hæver pensionsopsparingen og drager 
ud i den store verden. Vi snakker om små hverdagseventyr, som alle kan være med til - og de findes lige 
uden for vores hoveddør. Sådanne mikroeventyr kræver kun lidt tid og lidt penge og er bæredygtige!

1 TAG PÅ 
ROADTRIP

Hvis du ikke har en bil, kan du leje 
en på GoMore. Bestem dig for 
en destination – og helst et sted, 
hvor du ikke plejer at tage hen. 
Køb dine yndlings-snacks, lav en 
playliste, og hyg dig med at være 
på landevejen. Du kan også tage 
cyklen og vælge en destination, 
der ligger lidt tættere på. Du kan 
tage din bedste eventyr-makker 
med eller køre selv - det er helt 
op til dig!

2 OPLEV EN SOLOPGANG 3 TAG PÅ "EVENTUR" OM NATTEN
Alastair Humphrey er opfinder af konceptet "mikroeventyr". 
En af hans  pointer er, at vi skal opsøge eventyr i 
lokalområdet, som giver os mulighed for at se et kendt 
sted fra en ny vinkel. En af de bedste måder at gøre dette 
på, er ved at tage hen et sted, man kender godt, men om 
natten. Et sjovt lille mikroeventyr kan derfor være, at cykle, 
gå eller løbe en tur om natten. 

Pak en taske og tag afsted på eventyr, før 
solen står op. Selvom det kan være svært at 
stå op så tidligt om morgenen, er det virkelig 
anstrengelserne værd! Nyd roen omkring dig, 
mens solen langsomt stiger op. Hvis du gør det i 
en weekend, kan du jo bare smutte hjem og tage 
dig en morfar bagefter.

Pak skovturstæppet og picnickurven og tag familien eller et par 
gode venner med ud tidligt fra morgenstunden til morgenmad 
under trækronerne. Lyt til fuglene og mærk, hvordan naturen 
og dagen kommer til live. Det er på én gang fredfyldt og 
livsbekræftende. Det kan også være til frokost eller aftensmad. 

5 SPIS MORGENMAD I SKOVEN

 
 GÅ PÅ DEN UENDELIGE BRO I AARHUS
“Den uendelige bro” ved smukke Varna 
Strand/Ballehage Strand i Aarhus er en 
cirkelformet brokonstruktion, hvor man 
kan gå, gå og gå uden at nå til ende. Broen 
står fra april til oktober og er helt sikkert et 
besøg værd, hvis din roadtrip bringer dig til 
Århus.

4   
Gå på trapper, stier og 
gårdområder, hvor du 
ikke normalt færdes 
og hils på folk, du ikke 
kender.

GÅ PÅ TUR I 
DIT EGET
BOLIGOMRÅDE

GØR DET, DU IKKE
PLEJER AT GØRE

LEG ARKÆOLOG PÅ MORS
Måske kender du allerede til den 55 
millioner år gamle lertype, moler, som 
er dannet af bl.a. vulkansk aske, og i 
den særlige type ler er fossiler af dyr, 
planter og insekter særligt tydelige. 
Find de oldgamle skatte fra fortiden 
langs Limfjorden, ved Hanklit på Mors 
og Knudeklint på Fur.TAG PÅ CYKEL-ROADTRIP  

UD I LØVBAKKERNE 
Lidt nord for Herning ligger Løvbakkerne, et fredeligt natur- og skovområde, hvor du kan 
besøge dådyrene i Dyrehaven, se udstillingen, finde et hyggeligt sted og holde picnic, 
udleve din barnlige side på naturlegepladsen eller booke en overnatning i et shelter.  

3 skønne steder, du kan tage hen på roadtrip...



Nyt fra administrationen

Markvandring

Ændrede åbningstider
22/8: Lukket fra 8.15-9.15 
25/8: Lukket fra 13.30-15 
23/9: Lukket hele dagen
13/10: Lukket 8.15-9.15 
Uge 42: Åbent fra 9-12
Du kan følge med i aktuelle åbnings-
tider på fruehojgaard.dk/kontakt
Uden for åbningstid kan du 
ved AKUT behov ringe til 
vagttelefonen på tlf.: 70 33 30 70

Frivillige Sociale Viceværter
I vores boligselskab er vi så heldige, at 
helt almindelige mennesker har valgt 
at være frivillige hos os. De tilbyder 
at hjælpe beboere med forskellige 
ting. Læs mere på fruehojgaard.dk/

frivilligesocialeviceværter eller kontakt 
boligselskabet for at høre mere.

Årsberetning
Find årets beretning på fruehojgaard.
dk/hjemtildig/aarsberetning

Flere nye ansigter
 
   Tanja Sinding Thorup
   Barselsvikar i udlejning

   Momo Aaman Nielsen
   Udlejning

Idéer til bladet
Kender du til en anderledes, sjov, 

sød, sørgelig, lærerig eller på anden 
måde berigende historie, som du 
har lyst til at dele i Hjem til dig? Så 
ring på tlf. 76 64 66 04 eller skriv til: 
ckp@fruehojgaard.dk. Deadline for 
næste blad er primo oktober 2021.  

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,
der vedrører dit lejemål. Log ind 
via fruehojgaard.dk/minbolig.
Adgangskoden står på din 
huslejeopkrævning.

Hvert forår er der markvandringer i alle afdelinger. Det foregår normalt 
ved, at boligselskabets driftsansvarlige og afdelingsbestyrelsen 
går rundt i området og gennemgår bygningernes og udearealernes 
vedligeholdelsestilstand. 
På baggrund af markvandringen bliver der så udarbejdet 
en vedligeholdelsesplan, som indarbejdes i budgettet og 
vedligeholdelsesplanen. Det er afdelingsbestyrelsen - og i sidste ende 
afdelingsmødet - der bestemmer rækkefølgen af vedligeholdelses- 
og fornyelsesarbejderne i afdelingen. Det endelige budgetforslag 
fremlægges på afdelingsmødet til beboernes godkendelse. 
Markvandringen er altså beboernes mulighed for - via afdelingens 
bestyrelse - at få indflydelse på driften af deres boligafdeling, og derfor 
er afdelingsbestyrelsens engagement og forberedelse også afgørende 
for beboernes indflydelse. Når der ikke er en bestyrelse i afdelingen, så 
har beboerne ingen indflydelse på denne del af processen. Det endelige 
budget skal dog stadig godkendes på afdelingsmødet. 

I Birk deltog to ud af tre fra afdelingsbestyrelsen

Vævergården har ingen bestyrelse, så her var det den 
nye driftschef og to driftsansatte, der tog beslutningerne.

I Børglumparken stillede bestyrelsen op 7 mand stærk og med en lang dagsorden 

TEMA: Beboerdemokrati


