
Regulativ om anvendelse af Kodas grønlandske og færøske kulturelle midler (sept. 2016) 
 

I henhold til Kodas vedtægter § 18, stk. 2, b) afsættes hvert år 10 procent af Kodas nettoindtægter 

(opkrævede musikvederlag efter fradrag af administrationsomkostninger) til kulturelle formål, de såkaldte 

kulturelle midler. 

 

Bestyrelsen kan dog i konkrete sager beslutte en anden procentsats. 

 

Kodas grønlandske kulturelle midler kan kun søges af Koda-medlemmer bosiddende i Grønland, og som 

ikke er medlem af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA), Danske Populærautorer (DPA), 

Dansk Komponist Forening (DKF) eller Musikforlæggerne. 

 

Kodas færøske kulturelle midler kan søges af Koda-medlemmer bosat på Færøerne og udlandet (dog ikke i 

DK eller på Grønland), og som ikke er medlem af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA), 

Danske Populærautorer (DPA), Dansk Komponist Forening (DKF) eller Musikforlæggerne. Midlerne kan 

endvidere søges af festivaler samt grupper og solister. 

 

Kodas bestyrelse har besluttet at de grønlandske hhv. færøske kulturelle midler skal anvendes som følger: 

1. Støtte til original musik og hertil knyttet tekst, som har særlig tilknytning til det skabende 

grønlandske hhv. færøske musikliv, og som er skabt af Kodas medlemmer. 

2. Ydelser til arbejds-, rejse- og studielegater for medlemmer af Koda eller andre rettighedshavere med 

tilknytning til Kodas forvaltningsområde. 

 

§ 1. 

   Stk. 1. De grønlandske hhv. færøske kulturelle midler skal hovedsagelig anvendes til støtte til original 

musik og hertil knyttet tekst, som har særlig tilknytning til det skabende grønlandske hhv. færøske musikliv, 

samt til arbejds-, studie- og rejselegater. 

   Stk. 2. Udvalget, der uddeler de kulturelle midler i Grønland hhv. på Færøerne, og Kodas administration er 

hver for sig forpligtede sig at følge bestemmelserne i dette regulativ om midlernes anvendelse. 

   Stk. 3. Udvalget, der uddeler de kulturelle midler i Grønland hhv. på Færøerne, skal hvert år aflægge 

regnskab til Kodas bestyrelse med fornøden specifikation af anvendelsen af de kulturelle midler. 

Specifikationen skal udformes på en sådan måde, at det er umiddelbart muligt at vurdere foreneligheden med 

bestemmelserne i disse retningslinjer.  

 

§ 2 

   Stk. 1. Idet det bemærkes, at de grønlandske kulturelle midler fortrinsvis uddeles som arbejdslegater, jf. 

pkt. 1, og hæderslegater, jf. pkt. 2, kan de kulturelle midler anvendes til følgende formål: 

1. Arbejds-, studie- og rejselegater. 

2. Hæderslegater, priser og lignende uddelinger, der ikke beror på ansøgninger. Midlerne skal 

fortrinsvis uddeles til medlemmer. 

3. Støtte til ophavsmænd eller musikforlæggere til produktion, udgivelse og/eller distribution af 

fonogrammer med de pågældende ophavsmænds eller forlæggeres musikværker. 

4. Produktion af noder. 

5. Koncertvirksomhed. 

6. PR-virksomhed og lignende, hvor formålet er overordnet at fremme vilkårene for det skabende 

grønlandske hhv. færøske musikliv i Grønland hhv. på Færøerne eller udlandet, herunder med 

hensyn til den ophavsretlige beskyttelse. 

   Stk. 2. Ved anvendelse af midlerne til de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte formål skal det tydeligt angives, at 

pengene hidrører fra Kodas kulturelle midler. 

 

   Stk. 3. De kulturelle midler kan ikke anvendes til sociale formål. 

 

§ 3.  

De kulturelle midler skal anvendes inden for det pågældende regnskabsår og må ikke anvendes til 

oparbejdelse af formuer; herunder køb af ejendom eller afdrag på gæld i fast ejendom. 

 

København, den 19. september 2016 


