
 

Følgende forslag ønskes sat til afstemning ved Kodas generalforsamling 

2019: 

 

Kodas generalforsamling opfordrer Kodas bestyrelse til at sørge for, at 

det beløb, der afsættes til udbetaling af uropførelsestillæg, bringes op 

til niveauet fra 2015 subsidiært to procent at Kodas nettoindtjening.  

 

Begrundelse: 

 

Kodas bestyrelse har et erklæret ønske om at støtte skabelsen og 

opførelsen af "den smalle musik" (ny eksperimenterende og grænseafsøgende 

musik, herunder den smalle partiturmusik, som ikke har noget stort 

publikum), og den voldsomme nedskæring af uropførelsestillæg harmonerer 

dårligt med dette ønske. Det ringe økonomiske udbytte, der er ved at 

skrive ny smal musik, er ikke noget der opfordrer komponister til at give 

sig i kast med et større arbejde af den slags. 

Det beløb, der afsættes, kunne eksempelvis bringes op på niveau ved bl.a. 

at lægge de uanbringelige midler oven i. 

 

Kommentar: 

 

Ved et informationsmøde i 2017 blev der fra salen spurgt, hvorfor man 

havde nedskåret uropførelsespuljen fra seksten til seks millioner, og 

svaret var: "Først tager vi 10 procent til de kulturelle midler, og 

dernæst tager vi 5 procent til uropførelsespuljen, og det er en torn i 

øjet på vores søsterselskaber". Men på det tidspunkt var de kulturelle 

midler 70 millioner, og uropførelsespuljen 16 millioner. 

Uropførelsespuljen kunne således ikke være på 5 procent, men kun på 2,28 

procent, og det nuværende beløb er helt nede på under 1 procent. 

 

Ved Kodas generalforsamling i 2018 blev der fra salen foreslået diverse 

alternative anvendelser af de uanbringelige midler, men et 

bestyrelsesmedlem forklarede, at enhver anden anvendelse end at føre dem 

tilbage til de områder, de oprindeligt kom fra, ville stride imod Kodas 

vedtægter. Det blev korrigeret af den ærede ordstyrer, som oplyste, at 

det ikke ville stride imod Kodas vedtægter, men kun imod bestyrelsens 

hensigtserklæring, hvorfor der ikke var noget principielt til hinder for, 

at pengene kunne anvendes på anden måde. 

 

Efter min opfattelse ville det være bedre at anvende disse midler til at 

give de komponister, der vitterligt har arbejdet hårdt med at skabe og få 

opført ny musik, en opmuntring, en håndsrækning og et skulderklap end at 

føre pengene tilbage til de områder, de kommer fra, når det nu er umuligt 

finde de rigtige ophavsmænd. 
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