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Generelt om honorarer i SAB:
Der betales alene bestyrelseshonorar i forbindelse med renoveringssager, når der er tale
om helhedsplaner, der er støttet af landsbyggefonen, samt i forbindelse med nybyg. I
øvrige renoveringssager udbetales ikke bestyrelseshonorar.
Størrelsen på honorarerne til SAB’s organisationsbestyrelse fremgår af den årlige
beretning, der er offentligt tilgængelig. Til orientering kan det oplyses, at hvert medlem af
organisationsbestyrelsen i 2018 fik udbetalt 0. kr. i byggesagshonorar.
Det er i øvrigt ikke korrekt, at SAB er det eneste boligselskab, der udbetaler
bestyrelseshonorarer i forbindelse med byggesager.

Honorarer ifm. byggesagen i Humlevænget:
Det samlede byggesagshonorar til KAB er på 1,7% af den samlede anlægssum svarende til
6,1 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra KAB’s prisblad.
Det samlede bestyrelseshonorar i forbindelse med byggesagen er 273.000 kr.
Bestyrelseshonoraret dækker hele perioden fra opstart til byggesagen er afsluttet og
byggeregnskabet er udarbejdet og godkendt. Byggesagen har været i gang siden 2009 og
det forventes at regnskabet tidligst kan være endeligt godkendt i 2024 – dvs. samlet set
strækker processen sig over minimum 15 år. Det svarer til 18.200 kr. pr år i samlet
honorar tildeling.
På organisationsbestyrelsens møde den 25. november 2015 besluttedes det fremadrettet
at dele honoraret i 14 portioner (11 til organisationsbestyrelsen og 3 til den lokale
følgegruppe).
Dvs. som følgegruppemedlem, der repræsenterer afdelingen, kan man forvente at
modtage ca. 1300 kr. før skat pr. år man har siddet i følgegruppen, dog først fra 2016. Det
betyder, at man som følgegruppemedlem maksimalt kan forvente at få 10.400 kr. hvis man
sidder i følgegruppen i alle 8 år. Beløbet er skattepligtigt og udbetales først når
byggesagen er afsluttet.
Medlemmer af organisationsbestyrelsen kan samlet set forventes at modtage knap 22.000
for hele perioden 2009 til 2024 under forudsætning af, at det enkelte medlem har siddet i
organisationsbestyrelsen igennem hele perioden
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