Kulturinstitutionerne honorerer deres
bestyrelsesmedlemmer vidt forskelligt
To tredjedele af respondenterne opgiver, at hverken formand eller andre medlemmer af bestyrelsen
modtager honorar. Se figur 1. Det helt overvejende billede er, at frivilligkulturen præger det danske
kulturliv. De store institutioner betaler mestendels moderate honorarer til formanden og ofte slet ikke til
bestyrelsesmedlemmer.
Gennemsnittet for de formænd, der modtager honorar er 36.333 kr.
Men området er også kendetegnet ved det, der kaldes outliers. Det vil sige, at der en måske en eller to af
de mange hundrede institutioner, der ligger langt fra gennemsnittet og betaler overraskende høje
honorarer til formænd og bestyrelsesmedlemmer. Eller overraskende lave.

Figur 1 Alle besvarelser

Omsætning: 2 – 10 mio. kr.
I den relativt lave omsætning på 2-10 mio. kr., hvoraf der er modtaget 167 besvarelser. I dette niveau
oplyser 87 procent, at menige medlemmer ikke honoreres. Otte procent oplyser, at menige medlemmer
modtager et honorar på under 10.000 kr. Går vi højere op, er frekvensen under en procent. Se figur 2.
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Figur 2 Institutionsomsætning 2 - 10 mio. kr.

I samme niveau oplyser 81 procent, at der ikke udbetales honorar til formanden. Seks procent ønsker ikke
at udtale sig eller ved ikke og tre procent oplyser, at der udbetales mellem 20.000 og 30.000 kr. til
formanden. To procent siger under 10.000 kr. og samme procentdel 10.000- 20.000 og 40.000-50.000 kr.
årligt. Se figur 3.
Der kan også findes enkelte besvarelser, der angiver et niveau på mellem 80.000 og 100.000 kr. til
bestyrelsesformanden, men det ligger under en procent af besvarelserne for denne institutionsomsætning.
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Figur 3 Instiltutionsomsætning 2-10 mio. kr.

Omsætning 10 – 50 mio. kr.
I niveauet mellem 10 og 50 mio. kr. i årlig omsætning er er besvarelserne om honorar til
bestyrelsesformænd fordelt mellem 10.000 kr. og mere end 100.000 kr. med en klar overvægt mellem
10.000 kr. og 30.000 kr. årligt. Se figur 4. Ca. 60 procent af formændene i dette niveau er ulønnede. Ca. 75
procent af bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede. De lønnede bestyrelsesmedlemmers honorarer ligger
med stor overvægt under 10.000 kr. årligt.
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Figur 4 Institutionsomsætning 10 - 50 mio. kr.

Omsætning over 50 mio. kr.
I niveauet over 50 mio. angiver 16 ud af 27 besvarelser, at formanden er ulønnet. De lønnede formænd
modtager mellem 10.000 kr. og 100.000 kr., nogenlunde ligeligt fordelt i hele spændet.
Bestyrelsesmedlemmerne angives i 18 ud af 28 tilfælde (64 procent) at være ulønnede. De lønnede
bestyrelsesmedlemmer modtager mellem nogle få tusinde og 40.000 kr. årligt, nogenlunde jævnt fordelt i
hele spændet.
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