
God almen ledelse i B43 i 2022 

 

Bestyrelses udgifter: 

Bestyrelsen aflønnes i henhold til fastsatte regler fra ministeriet pt. i alt 33.500 kr. (2021-niveau): 

Bestyrelsesformanden får forlods 12.000 kr., næstformanden 6.000 kr. Det resterende beløb fordeles 

ligeligt mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt man ønsker at frasige sig sit honorar, bliver 

vederlaget delt blandt resten af bestyrelsen 

Herudover er der følgende udgifter til bestyrelsen: 

• Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takst pr km til møde i B43 regi (internt eller 

eksternt).  

• Deltagelse i kursus o l. – her betales kursusafgiften og transportudgifter. 

• Gaver i henhold til gaveregulativ for selskabet (besluttet 8. december 2021). 

• Let forplejning i mødelokale i B43 forud for 6-10 årlige bestyrelsesmøder.  

• I forbindelse med bestyrelsesarbejdet stilles en iPad (ca. værdi kr. 4.000) til rådighed.  

 

Der nedsættes ikke byggeudvalg, og ingen demokratisk valgte får ydelser i forbindelse ved renovering og 

eller nybyggeri. 

 

Repræsentantskabsmedlemmer: Vingave udleveres på det årlige repræsentantskabsmøde. 

 

Afdelingsbestyrelser:  Der udbetales ingen godtgørelse. 

 

Ekstern repræsentation: 

Er vi de rigtige steder? 

Valgt til: BL’s Repræsentantskab   Diæt – betales af BL 

Beboerklagenævnet Diæt – betales af Haderslev 

kommune 

Forum Vojens Ingen honorar  

Vojens Fjernvarme  Honorar 25.000 – betales af 

Vojens Fjernvarme 

Leif Nielsen repræsenterer B43,  

fra 5. april 2022 er det Finn Perschke  



Modtagelse af gaver: 

Hvis selskabet eller selskabets ansatte modtager gaver til jul, så afleveres disse på kontoret – og der føres 

liste over modtagne gaver. 

Der sker en fordeling via lodtrækning iblandt selskabets ansatte.  

Det er ikke tilladt at modtage private gaver fra selskabets leverandører 

 

Alkoholpolitik: 

Der serveres aldrig alkohol til møder, som afholdes i B43 regi. Dog undtagelse ved deltagelse i f.eks. 

julebrunch / -frokost for personale og bestyrelse, eller spisning ved personale- / studieture.  

 

Velgørenhed og sponsorater: 

Som udgangspunkt ingen sponsorater, dog gives der 200 kr. til Lions Julelotteri og 1.750 kr. til julebelysning 

i Vojens. 

 

Gaver til eksterne receptioner m.v. B43 giver en gave for ca. kr. 250. 

 

Forretningsførerkontrakt: 

Standardkontrakt fra Dansk Erhverv.  

Ingen provision eller resultat aflønning 

Ingen overtimebetaling 

Lønniveau: på nedre kvartil for gruppen af direktører i gruppen af boligorganisation med 0 til 1.999 lejemål 

Pension på 15 % af basislønnen 

Kørsel i egen bil efter statens takst 

Basis omkostning til mobiltelefon og internet 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. februar 2022. 


