
 
 
 
 

Typer af medlemskaber & fordele  
 

 
Foreningen har groft sagt to typer af medlemskaber, enten er man personligt medlem eller 
også er virksomheden medlem. Virksomheder kan dog kun være medlem, hvis de har 
mindst én byggeøkonom ansat. 
 
 
Fordele ved virksomhedsmedlemskab  
Alle ansatte og ledere i HELE virksomheden har lov til at deltage gratis i medlemsmøder 
Alle ansatte og ledere i HELE virksomheden har lov til at deltage i vores kurser til en billig 
pris. Gennemsnitsprisen pr. kursus er 2500 kr. hvilket er en del billigere end 
markedsprisen for dagskurser.  
 
 
Virksomheden får rabat på kommende deltagere på Danske Byggeøkonomers 
uddannelser. 
 
 
Læs om mere om uddannelserne inde på hjemmesiden www.byggeokonomer.dk  
 
 
Virksomheden bliver en del af et fagligt netværk, og bliver repræsenteret på foreningens 
hjemmeside. 
 
Det er ligeledes muligt for Byggeøkonomer og medarbejdere fra medlemsvirksomheden at 
leje foreningens lejlighed på Langeland til en medlemspris. 



Fordele ved personligt medlemskab  
Alle byggeøkonomer kan på deres visitkort skrive, at de er ”Byggeøkonom MDB”.  
Tilbud om billige kurser og gratis medlemsmøder. Desuden kan personlige medlemmer 
også leje foreningens lejlighed på Langeland til en medlemspris. 
 
Mulighed for at deltage i det interne netværk og være med til at præge foreningens profil.  
 
- fordelene gælder også for byggeøkonomer, som er medlem via virksomheden 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kontingenttyper - Pris pr. kvartal 2020 - 2021 (ex. moms):  
 
Personligt medlemskab 440 kr.  
Enkeltmandsvirksomhed momsregistreret 760 kr.  
Pensionist 220 kr.  
 
Grundsatsen er 960 kr. for virksomheden og dertil lægges 440 kr. pr Byggeøkonom 
virksomheden har ansat:  
Virksomhed m. 1 Byggeøkonom ansat 1400 kr.  
Virksomhed m. 2 Byggeøkonomer ansat 1840 kr.  
Virksomhed m. 3 Byggeøkonomer ansat 2280 kr.  
Virksomhed m. 4 Byggeøkonomer ansat 2720 kr.  
Virksomhed m. 5 Byggeøkonomer ansat 3160 kr.  
Virksomhed m. 6 Byggeøkonomer ansat 3600 kr.  
Virksomhed m. 7 Byggeøkonomer ansat 4040 kr.  
Virksomhed m. 8 Byggeøkonomer ansat 4480 kr.  
Virksomhed m. 9 Byggeøkonomer ansat 4920 kr.  
Virksomhed m. 10 Byggeøkonomer ansat 5360 kr. 
 


