
Kontingentsatser 2022 

Det kommunale kontingent fremskrives hvert år med 
KL's fremskrivningsprocent. I skemaet til højre kan du 
se kontingentsatserne for 2022. Opkrævningen sker i 
januar 2022. Satsen fremskrives i 2022 med de af KL 
anbefalede 2 procent.  

Det er kommunen repræsenteret ved det udvalg, som 
biblioteket hører under, der er medlem af Danmarks 
Biblioteksforening. 

Kontingentet kan derfor konteres på kommunens 
konto 06 ligesom de øvrige kommunale kontingenter. 
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Som personligt medlem af DB er der forskel på din indflydelse, og hvad du skal betale, 
afhængigt af hvor du arbejder. Arbejder du i en medlemskommune, -institution eller –
organisation koster et medlemskab 300 kr. incl. moms, og så har du stemmeret og kan stille 
op. 
 
Som personligt medlem fra kommuner, institutioner og organisationer, der ikke er medlem, 
skal du betale det dobbelte i medlemskontingent, og du kan ikke stemme eller stille op til 
foreningens styrende organer. 
 
Disse kommuner er p.t. medlem af DB. 
Disse institutioner og organisationer er p.t. medlem af DB 
 

Kontingentsatser 2022 incl. moms   

Personlige medlemmer fra medlemskommuner 
Personlige medlemmer fra ikke-medlemskommuner 
Pensionister 
Institutionsmedlemmer 
Bibliotekarstuderende 
Brugerråd, ikke-medlemskommuner 

300,00 
600,00 
300,00 
918,75 

75,00 
250,00 

 

http://www.db.dk/medlemskommuner
http://www.db.dk/medlemsorganisationer


 

Valg, konstituering og vederlag 

Danmarks Biblioteksforening er kommunernes kulturpolitiske interesseorganisation. Der vælges 5 

kommunalpolitiske repræsentanter i hver region på valgmøder i første kvartal af valgperioden, samt et 

antal tillægsmandater efter den D'Hondtske metode. 

 

Vederlag 
Der ydes vederlag til formandskab og mødediæter til menige politisk valgte 
repræsentantskabsmedlemmer, forretningsmedlemmer og til stående udvalgsmedlemmer eller der 
ydes tabt arbejdsfortjeneste i henhold til dokumentation.  
 

Bestyrelseshonorar 2021 
Formand kr. 20.687 månedligt. 
1. og 2. næstformand kr. 5.172 månedligt. 
 
Diæterne udgør i 2022: 435 kr. ved fremmøde pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 
fire timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve. Ved fysiske møder medregnes 
rejsetiden. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. bekendtgørelse om vederlag 
 
Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 forretningsudvalgsmøder årligt.  

Reglerne fastsættes af repræsentantskabet. 
 
Der ydes rejse- og opholdsgodtgørelse efter statens takster.  
Funktionsperiode 
Kommunal valgperiode (1.1.2022 til 31.12.2025), reelt april 2022 til foreningens generalforsamling forår 
2026. Den reelle valgperiode er fra foreningens første generalforsamling efter et kommunalvalg til 
foreningens generalforsamling efter det følgende kommunalvalg.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1769

