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Takt og Tone 
for repræsentanter i Boligselskabet HJEM's repræsentantskab, 

organisations bestyrelse og afdelingsbestyrelser 
 

 
Repræsentantskab/organisationsbestyrelse: 
 
På det årlige møde i repræsentantskabet er der middag. 
 
Der ydes telefongodtgørelse til formanden efter regning, dog max kr. 4.000,00 årligt. 
 
Der ydes honorar efter gældende regler til organisationsbestyrelsen. Det samlede honorar fordeles såle-
des, at formanden får 4 gange så meget som de menige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ved møder i repræsentantskab eller organisationsbestyrelse udbetales kørselsgodtgørelse i henhold til 
statens regler. 
 
Det er besluttet, at alt materiale udsendes digitalt. Derfor er det aftalt, at repræsentantskabs- og organisati-
onsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan få et skattefrit beløb til kontorholdsudgifter. 
Pengene udbetales med kr. 400,00 pr møde hvor man deltager, dog maksimalt kr. 1.200,00 om året. 
 
Såfremt formanden holder ekstraordinære møder med administrationen, kan der bevilges taxakørsel til og 
fra møderne. Det samme er tilfældet i forbindelse med møder i Sundby Algårds bestyrelse og i andre til-
fælde, hvor formanden eller et bestyrelsesmedlem repræsenterer boligselskabet. 
 
Der gives gaver til runde fødselsdage/mærkedage til medlemmer af repræsentantskabet/organisations- 
bestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og varmemestrene. Beløbsgrænse i henhold til skattevæsenets regler 
for skattefri gaver. 
 
Formanden kan købe gaver til repræsentation til eksterne kunder/leverandører. 
 
Ovennævnte udgifter konteres alene i hovedselskabet. 
 
Kurser: Betales af selskabet. 
 
Alle i organisationsbestyrelsen har mulighed for at få en Ipad uden simkort. Ipad’en afskrives over 3 år. 
Udtræder man af bestyrelsen kan Ipad’en købes til den afskrevne værdi.  
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Afdelingsbestyrelser: 
 
Der afsættes i budgettet et rådighedsbeløb på kr. 5.000,00 til afdelingsbestyrelserne. 
 
Der kan ikke ydes kørselsgodtgørelse i forbindelse med afdelingsbestyrelsesmøder. 
 
Udgifter til afholdelse af afdelingsbestyrelsesmøder må max udgøre kr. 150,00 pr. møde. 
 
Anden godtgørelse, eksempelvis udgift til barnepige, kan ikke ydes. Afdelingsbestyrelserne kan årligt 
bruge kr. 3.000,00 til frokost/middag for den samlede afdelingsbestyrelse inkl. suppleanter. 
 
Formanden kan få godtgjort telefonabonnement. 
 
Der må max bruges kr. 1.000,00 årligt til kontorhold, herunder printerblækpatroner m.v. 
 
Ved deltagelse i fællesmøder, møder i administrationen eller lignende udbetales kørselsgodtgørelse i hen-
hold til statens regler. 
 
Der kan gives gaver til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og varmemestre ved runde fødsels-
dage/mærkedage. 
Beløbsgrænse i henhold til skattevæsenets regler for skattefri gaver. 
 
Hvis en beboer har ydet en særlig indsats for afdelingen, kan der gives en gave. Beløbsgrænse som oven-
stående. 
 
Kurser: Alle udgifter dækkes af afdelingen. Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 
Der ydes diæter efter statens regler. 
 
Beboeraktiviteter: 
 
Udgifter på denne konto budgetlægges. 
 
Aktiviteterne skal være for samtlige beboere i afdelingen. 
 
 
Afregning af rådighedsbeløb: 
 
Der afregnes hvert kvartal. Alle bilag skal være originale. Afregningen skal være forsynet med 2 under-
skrifter (formanden og et menigt bestyrelsesmedlem). 
 
Har beboermødet nedsat et eller flere udvalg, fastsættes eventuelt rådighedsbeløb af beboermødet, og 
afregning følger ovennævnte regler. 
 
Vedtaget på organisationsbestyrelsesmødet mandag den 9. oktober 2017. 


