
Fuldmagt 

Blanketten udfyldes, underskrives og indgives til Koda enten fysisk eller på 
generalforsamling@koda.dk senest lørdag den 21. april 2018 kl. 15.00. 

Fuldmagtshaverne skal medbringe fuldmagterne til generalforsamlingen 

Der er to - og kun to - begrænsninger på, hvem man kan give fuldmagt: 

1.En autor kan ikke give fuldmagt til et musikforlag, og et musikforlag kan ikke give fuldmagt til en autor.

2.En fuldmagtshaver kan kun have fuldmagt fra to stemmeberettigede Kodamedlemmer.

Jeg,  _______________________________ ______________, 

(Navn) (Koda-medlemsnummer) 

der er autormedlem  eller forlagsmedlem (musikforlægger)  (sæt kryds i det rigtige), 

giver herved 

_______________________________, 

 (Navn)     der (sæt kryds i det rigtige) 

� hverken er autormedlem eller forlagsmedlem (musikforlægger)  

� også er autormedlem, ______________, (Koda-medlemsnummer)  

� også er forlagsmedlem (musikforlægger), ______________, (Koda-medlemsnummer), fuldmagt til at 

stemme på mine vegne på Kodas generalforsamling den 23. april 2018. 

Jeg har givet følgende instrukser om, hvordan der skal stemmes med min fuldmagt: 

Afstemningspunkter på Kodas generalfor-

samling 23. april 2018  

Stemmeinstruks (NB: Du behøver ikke give 

instruks):

1. Valg af dirigent

3. Fremlæggelse af det årlige regnskab til

godkendelse

4. Fremlæggelse af den årlige gennemsigtig-

hedsrapport til godkendelse

5. Beslutning om den generelle politik for
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fradrag i rettighedsindtægter (herun-

der ”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 2, b-f) 

og eventuelle indtægter fra investering af 

rettighedsindtægter, på grundlag af besty-

relsens indstilling 

6. Beslutning om den generelle investerings-

politik for rettighedsindtægter og eventu-

elle indtægter fra investering af rettig-

hedsindtægter, på grundlag af bestyrel-

sens indstilling

7. Beslutning om den generelle politik for

fordeling af skyldige beløb til rettigheds-

havere, på grundlag af bestyrelsens ind-

stilling

8. Beslutning om den generelle politik for an-

vendelse af beløb, der ikke kan fordeles,

på grundlag af bestyrelsens indstilling

9. Beslutning om anvendelse af beløb, der

ikke kan fordeles, for det afsluttede regn-

skabsår, på grundlag af bestyrelsens ind-

stilling

10. Forslag til anvendelse af avance fra salg af

ejendomme, på grundlag af bestyrelsens

indstilling

11. Fastsættelse af vederlag for Kodas besty-

relse, på grundlag af de kritiske revisorers

indstilling

12. Valg af en ekstern, statsautoriseret revisor

13. Valg af tre kritiske revisorer og to supple-

anter for disse

Vedtægterne siger: § 20, stk. 2: ”På generalforsam-

lingen vælges der blandt de stemmeberettigede

medlemmer tre kritiske revisorer, hvoraf to skal

være autormedlemmer og én skal være forlagsmed-

 

 

 



lem. Endvidere vælges to suppleanter, én for for-

lagsmedlemmet og én for de to autormedlemmer. 

Til valget af kritiske revisorer har alene stemmebe-

rettigede forlagsmedlemmer stemmeret til valg af 

den revisor og revisorsuppleant, som skal være for-

lagsmedlemmer, mens alene stemmeberettigede 

autormedlemmer har stemmeret til valg af de revi-

sorer/suppleanter, der skal være autormedlem-

mer …”  

14. Forslag til nye vedtægter primært om

elektronisk stemmeafgivning, på grundlag

af bestyrelsens indstilling

15. Medlemsforslag stillet af Arne Würgler



Til Kodas administration: 

1. Tjek, at fuldmagten er indgivet til Koda seneste 48 timer før generalforsamlingens start.

2. Tjek stemmeberettigelsen af den, der giver fuldmagt, og – hvis fuldmagtsgiver er et musikforlag – antal

stemmer ved ”forlagsafstemningerne” om bestyrelsesmedlemmer og kritisk revisor samt suppleanter

for disse.

3. Tjek, om den der får fuldmagt, er medlem af Koda. Hvis det er tilfældet: Tjek, at autorer giver autorer

fuldmagt, og musikforlag giver musikforlag fuldmagt.

4. Tjek at den der har fået fuldmagt, højst får fuldmagt fra to.



Uddrag af Kodas vedtægter, gældende fra 1. juni 2017 

§ 3, stk. 3 Medlemmer opnår stemmeberettiget medlemskab som følger:

a) Ethvert medlem, som i henhold til Kodas hidtidigt gældende vedtægt var stemmeberettiget medlem på tidspunktet for nærvæ-

rende bestemmelses ikrafttræden, er fortsat stemmeberettiget medlem.

b) Ethvert autormedlem, som fra Koda har opnået en indtjening på mindst kr. 4.000 i gennemsnit pr. år i mindst tre på hinanden 

følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for et år, bliver stemmeberettiget medlem. I sådan indtægt

kan medregnes indtægter fra værker, skabt af det pågældende autormedlem, men som er modtaget af et forlag, som ejes eller

kontrolleres af autormedlemmet.

c) Ethvert forlagsmedlem, som fra Koda har opnået en indtjening på mindst kr. 10.000 i gennemsnit pr. år i mindst 3 på hinanden

følgende år, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 inden for et år bliver stemmeberettiget medlem.

Stk. 4. Medlemmer, der har opnået stemmeret, bevarer denne uanset størrelsen af fremtidig indtjening. 

Stk. 5. De i stk. 3 angivne beløbsgrænser reguleres pr. hvert års 1. januar på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset og efter 

nærmere retningslinjer fastsat af Kodas bestyrelse. De således regulerede beløb offentliggøres på Kodas hjemmeside.  

§ 15

Kodas medlemmer har alle adgang til at overvære Kodas generalforsamlinger. Kun de stemmeberettigede medlemmer kan stemme

på generalforsamlingen.

Stk. 2. Retten til at overvære og afgive stemme på Kodas generalforsamlinger kan udøves i henhold til en skriftlig fuldmagt. Fuld-

magten skal indgives til Koda senest 48 timer før generalforsamlingens afholdelse for at være gyldig og præsenteres af fuldmagt-

shaver som adgangsbetingelse til generalforsamlingen, og som kun kan udstedes for én generalforsamling. Ingen fuldmægtig kan 

møde for mere end 2 fuldmagtsgivere, og fuldmægtigen skal afgive stemme i overensstemmelse med instrukserne fra det medlem, 

der har foretaget udpegelsen. Eventuelle sådanne instrukser skal fremgå af fuldmagten. Koda stiller en fuldmagtsblanket til rådig-

hed for medlemmerne på sin hjemmeside. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket har gyldighed.  

Stk. 3. En fuldmægtig, som er medlem af Koda, kan kun udøve sin fuldmagt på vegne af en fuldmagtsgiver, der tilhører samme 

medlemskategori som fuldmægtigen, dvs. henholdsvis autormedlem eller forlagsmedlem. 

§ 16

På Kodas generalforsamling har de stemmeberettigede medlemmer hver én stemme. Dog har forlagsmedlemmer, til de afstemnin-

ger, hvor alene forlagsmedlemmer kan stemme, stemmeret fastsat efter følgende skala:

Indtægt fra Koda kr. 0-100.000: 1 stemme 

Indtægt fra Koda kr. 100.001-250.000: 2 stemmer 

Indtægt fra Koda kr. 250.001–500.000: 3 stemmer 

Indtægt fra Koda kr. 500.001-1.000.000: 4 stemmer 

Indtægt fra Koda over kr. 1.000.000: 5 stemmer 



 

 

 

De anførte beløb bestemmes ud fra Kodas sidst afsluttede og opgjorte regnskabsår og pristalsreguleres, jfr. § 3, stk. 5. 

 

Et forlagsmedlem, som ejes eller kontrolleres af et autormedlem, har kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 

75 % af de af forlaget forvaltede værker er skabt af andre end det pågældende autormedlem. 

 

Forlagsmedlemmer, som i henhold til dansk selskabsret udgør en koncern, kan ikke tilsammen have mere end 5 stemmer. 
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