
Kommenteret dagsorden for Kodas generalforsamling 16. juni 2021  

 

Dagsordenpunkt Bestyrelsens kommentarer 
1. Valg af dirigent 

 
Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen vælger Erik Nyborg som dirigent 

2. Beretning om årets virksomhed 
 

 

3. Fremlæggelse af det årlige 
regnskab til godkendelse 

 

Bestyrelsens indstiller, at Generalforsamlingen godkender regnskabet for 
2020 

4. Fremlæggelse af den årlige 
gennemsigtighedsrapport til 
godkendelse 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender 
Gennemsigtighedsrapporten for 2020 

5. Valg af medlemmer og 
suppleanter til Kodas bestyrelse, 
i det omfang disse er på valg 

 

Følgende kandidater blandt forlagsmedlemmerne opstiller: 
Loui Törnqvist 
Søren Winding 
Mette Zähringer 
 

6. Valg af en ekstern, 
statsautoriseret revisor 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen vælger PwC 

7. Valg af tre kritiske revisorer og 
to suppleanter for disse 

 

Følgende kandidater opstiller: 
Leif Ernstsen 
Morten Olsen 
Finn Olafsson 
 
Som suppleanter: 
Søren Bechmann 
- NN 
 

8. Beslutning om den generelle 
politik for fradrag i 
rettighedsindtægter (herunder 
”kulturelle midler”, jf. § 18, stk. 
2, b-f) og eventuelle indtægter 
fra investering af 
rettighedsindtægter, på 
grundlag af en af bestyrelsen 
afgivet indstilling 
 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 
Motivation:  
Generalforsamlingen vedtager den overordnede politik for fradrag i 
rettighedsindtægter, mens bestyrelsen står for udmøntningen af denne 
politik, ved at fastlægge de nærmere rammer for anvendelsen af fradragene.  
 
Bestyrelsen fremlægger uændret model for fordeling, hvor foreningerne og 
Koda i fællesskab har mulighed for at anvende de kulturelle midler på en 
måde, så de sikrer mangfoldighed. Det er desuden bestyrelsens hensigt at 
sikre at udgifterne til administration holdes nede, at midlerne til kulturpolitik 
holdes på et rimeligt niveau, og at den overvejende del af midlerne går direkte 
til medlemmerne og skabelsen af ny musik. 

9. Beslutning om den generelle 
investeringspolitik for 
rettighedsindtægter og 
eventuelle indtægter fra 
investering af 
rettighedsindtægter, på 
grundlag af en af bestyrelsen 
afgivet indstilling 
 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 
Motivation: 
Kodas bestyrelse har drøftet bestyrelsens investeringspolitik. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at den indstillede politik har fokus på ansvarlig 
investering, både økonomisk, socialt og miljømæssigt. 

10. Beslutning om den generelle 
politik for fordeling af skyldige 
beløb til rettighedshavere, på 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 
Motivation: 



grundlag af en af bestyrelsen 
afgivet indstilling 
 

Det er afgørende for Kodas bestyrelse, at Kodas fordeling til 
rettighedshaverne baserer sig på Ligebehandling, Transparens, Objektivitet, 
Fordeling inden for de områder hvor pengene er tjent og et 
Fordelingsgrundlag, der så vidt muligt er baseret på 100% rapportering 
 

11. Beslutning om den generelle 
politik for anvendelse af beløb, 
der ikke kan fordeles, på 
grundlag af en af bestyrelsen 
afgivet indstilling 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 
Motivation: 
Som kollektiv rettighedsorganisation har Koda en særlig forpligtigelse til at 
gøre alt hvad der står i organisationens magt for at fordele pengene til de 
rettighedshavere for vis værker der er opkrævet penge. Når det ikke er muligt, 
skal pengene fordeles inden for de afregningsområder hvor de er tjent. 
 

12. Beslutning om anvendelse af 
beløb, der ikke kan fordeles, for 
det afsluttede regnskabsår, på 
grundlag af en af bestyrelsen 
afgivet indstilling 
 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 
Motivation: 
Indstillingen følger den indstillede politik for fordeling af beløb, der ikke kan 
fordeles, således at de ufordelbare beløb fordeles inden for de 
afregningsområder hvor de er tjent. 
 

13. Fastsættelse af vederlag for 
Kodas bestyrelse, på grundlag af 
en af bestyrelsen afgivet 
indstilling 
 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen vedtager indstillingen, dog 
således at bestyrelsens honorering ikke reguleres i 2021.  
 
Motivation:  
Kodas kritiske revisorer har vurderet niveauet for honoreringen af Koda 
bestyrelse. I deres indstilling lægges op til en regulering svarende til den 
generelle lønregulering hos Kodas ansatte. Den generelle lønregulering af 
Kodas ansatte er 2% i 2021. Kodas bestyrelse har ønsket at bestyrelsens 
honorering ikke reguleres i 2021.  
 

14. Forslag til vedtægtsændringer 
stillet af Kodas bestyrelse 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen vedtager de fremlagte forslag 
til ændring af Kodas vedtægt. Forslagene behandles uafhængigt af 
hinanden. 

a. Forslag om ændring af §7 
stk. 2: Forslag om forbud 
mod dobbeltmandater 

Bestyrelsen indstiller at Generalforsamlingen vedtager den foreslåede 
vedtægtsændring 
 
Motivation:  
Det er afgørende for Kodas bestyrelses legitimitet, at bestyrelsen er 
uafhængig af særinteresser, og at bestyrelsen er tilstrækkeligt habil i de sager 
der behandles. 
 
De fire foreninger er automatisk sikret plads i Kodas bestyrelse ved at de fire 
foreningers forpersoner har plads i bestyrelsen.  
I forbindelse med implementeringen af direktivet om kollektiv forvaltning og 
justeringen af vedtægterne herefter, lagde Kulturministeriet vægt på, at 
uafhængige generalforsamlingsvalgte medlemmer altid skal udgøre et flertal.  
 
Kodas bestyrelse træffer løbende beslutninger, der kan påvirke rammerne for 
de fire foreningers drift, herunder fordeling af Kodas kulturelle midler. 
Bestyrelsesmedlemmer i foreningerne har et ledelses- og budgetmæssigt 
ansvar for anvendelsen af kulturelle midler.  
 
For at sikre tilstrækkelig uafhængighed foreslår Kodas bestyrelse derfor, at det 
ikke skal være muligt at have tillidshverv i en forening, hvis man vælges ind i 
Kodas bestyrelse. 

b. Forslag om ændring af §7, 
stk. 1, indførelse af nyt § 7, 

Bestyrelsen indstiller at Generalforsamlingen vedtager den foreslåede 
vedtægtsændring 



stk. 3, ændring i §7, stk. 5 og 
stk. 7, ændring i § 8, 
indførelse af nyt §9, stk. 3, 
ændring i § 17, stk. 2 og stk. 
3: tilføjelse af eksternt 
medlem til Kodas bestyrelse 

 
Motivation:  
Kodas bestyrelse har i en årrække drøftet bestyrelsens kompetencer. Det 
ligger bestyrelsen på sinde at sikre at Kodas bestyrelsessammensætning 
samlet set lever op til de krav der er til en bestyrelse med ansvar for en 
milliardforretning på et internationalt og stærkt konkurrencepræget marked. 
Koda skal agere i en virkelighed med øget hastighed på digitaliseringen og nye 
forretningsmæssige vilkår globalt. Bestyrelsen opfordrer generalforsamlingen 
til at indføre mulighederne for at tilføre bestyrelsen ekstern kompetence og 
indsigt. 
 
Bestyrelsen fremlagde et lignende forslag i 2019, dog kædet sammen med et 
forslag om at forpersoner for de fire foreninger ikke længere skulle kunne 
være forperson for Kodas bestyrelse. Det samlede forslag blev vedtaget med 
mere end 2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling. På 
den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling stemte et flertal for, 
men ikke med 2/3 af de afgivne stemmer.  
 
Forslaget fra 2019 er opdateret på en række punkter, og omfatter ikke at 
forpersoner fra foreningerne ikke kan varetage posten som forperson for 
Koda. 
 

c. Forslag om ændring af §7 stk 
5 (6): valg af forlags- og 
autormedlemmer hvert år 

Bestyrelsen indstiller at Generalforsamlingen vedtager den foreslåede 
vedtægtsændring 
 
Motivation:  
Erfaringsmæssigt tiltrækker generalforsamlingerne de år hvor der afholdes 
autorvalg væsentlig flere medlemmer, end de år hvor der holdes valg af 
forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse. Bestyrelsen har et ønske om at brede 
den demokratiske debat ud og gøre der relevant at deltage i 
generalforsamlingen hvert år. Samtidig vil bestyrelsen også gerne minimere 
risikoen for at samtlige generalforsamlingsvalgte autormedlemmer eller 
forlagsmedlemmer udskiftes samme år. 
  

d. Forslag om redaktionelle 
ændringer af Kodas 
vedtægter 

Bestyrelsen indstiller at Generalforsamlingen vedtager foreslåede mindre 
ændringer. 

• ’Formand’ erstattes af ’Forperson’ og der konsekvensrettes i den 
samlede vedtægt. 

• Konsekvensrettelse af ændringer som følge af eventuel vedtagelse af 
forslag 14 a, b og c, herunder nummerering og henvisninger. 
 

15. Rettidigt indkomne 
medlemsforslag 

 

a. Medlemsforslag stillet af Arne 
Würgler 

Jeg skal [derfor] venligst bede Koda sikre, 
at ophavsretsloven respekteres, og at 
Koda stiller det som en betingelse, når 
Koda giver tilladelse til streaming.  
 
 

 
 
 

Motivation: 
I følge Ophavsretsloven §3 stk 1 har ophavsmanden krav på at blive navngivet 
i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af 
værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.   
 
Denne bestemmelse overholdes langtfra på streamingtjenester som 
eksempelvis Spotify, hvor mange af værkerne stort set alene krediteres den 
udøvende kunstner. 
 
Bestyrelsens indstilling: 
Bestyrelsen bakker principielt op om at ophavsretsloven respekteres. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at ophavsretten deles op i to sæt rettigheder: 
de økonomiske rettigheder (ophavsretslovens § 2) og de ideelle rettigheder 
(ophavsretslovens § 3) – også kaldet droit moral, kunstnerens moralske 



rettigheder. Under de økonomiske rettigheder hører 
fremførelsesrettighederne og de mekaniske rettigheder, som er de 
rettigheder, autorer og musikforlag ved indmeldelsen overdrager 
forvaltningen af til Koda.  
 
De ideelle rettigheder, som udgøres af respektretten og krediteringsretten, er 
af personlig karakter og derfor alene en ret, der gives til fysiske personer – 
skabende og udøvende kunstnere – og således ikke til f.eks. musikforlag, 
fonogramproducenter og radiofonier. 
 
De ideelle rettigheder er kunstneres personlige rettigheder, som i henhold til 
ophavsretsloven ikke kan overdrages undtagen i en konkret og afgrænset 
sammenhæng. De ideelle rettigheder overdrages derfor ikke til Koda ved 
autorernes indmeldelse. Koda har således ikke mandat til at påtale eventuelle 
droit morale-krænkelser. 
 
Derimod kan autorforeningerne på konkret mandat fra individuelle 
autormedlemmer påtale krænkelser af krediteringsretten, hvilket er sket flere 
gange. Nogle sager er afgjort ved domstolene, andre ved forlig.  
 
Ifølge Regulativet for Kodas kulturelle midler § 2, stk. 1, nr. 8, kan Kodas 
kulturelle midler bl.a. anvendes til juridisk bistand til medlemmer af Koda i 
f.eks. netop krediteringssager. 
 
Det kan i øvrigt oplyses at det aldrig har været en del af Kodas forhandlinger 
med Spotify at drøfte krediteringer. 
 
Bestyrelsen indstiller, at det stillede forslag ikke godkendes. 
 

b. Medlemsforslag stillet af Rolf 
Heitmann 
 
 
Forslag 1: Brug af karantæneperioder 
 
Forslag 2: Fordel hvis man ikke har søgt i 
lang tid 
 
Forslag 3: Puljer tilføres midler i forhold 
til antal ansøgere 
 
Forslag 4: Ny pulje til PR og promovering 
 
Forslag 5: Den gavmilde støtte til 
musikforlagene halveres 
 
Forslag 6: Årlig transparensrapport om de 
Kulturelle midler 
 

Motivation: 
Forslagene søger at optimere, hvordan Koda fordeler de Kulturelle midler. 
Den økonomiske håndsrækning, som disse midler repræsenterer, er yderst 
værdsat for alle os, der skaber musikken, og dermed også afgørende for 
mangfoldigheden og grøden i dansk kultur. Ikke mindst nu hvor dansk musikliv 
skal rejse sig efter covid-krisen. 
 
Derfor er det også utroligt vigtigt, at der er mekanismer på plads, som sikrer 
bredden i støttefordelingen. Lige nu ved vi ikke, om det er Tordenskjolds 
soldater, der får støtte, ligesom vi ikke ved, om der er for meget af en den-
der-har-i-forvejen-skal-have-endnu-mere-filosofi på spil i Kodas støttekultur.  
 
Til gengæld ved vi, at mange mange medlemmer – måske især de ’små’, semi- 
og kvart-professionelle medlemmer – oplever, at det er blevet markant 
sværere for ikke at sige næsten umuligt at opnå støtte. Men disse kulturelle 
’græsrødder’ arbejder også seriøst med deres musik og producerer også 
fremragende nyt indhold. 
 
Noget tyder altså på, at der er uhensigtsmæssigheder i Kodas støttesystem. 
Mine forslag vil, hvis de gennemføres, imødegå nogle af problemerne. 
 
Rolf Heitmanns medlemsforslag 
 
Bestyrelsens indstilling 
 
Forslag 1-5: Efter bestyrelsens opfattelse er forslag 1-5 i strid med Kodas 
vedtægt og kan derfor ikke sættes til afstemning. 
 

http://www.koda.dk/media/224990/pkt-15b-forslag-stillet-af-rolf-heitmann.pdf


Motivation: 
Det er Kodas generalforsamling der fastsætter de overordnede politikker for 
fradrag, herunder af de kulturelle midler. Det er bestyrelsen der står for den 
konkrete udmøntning af politikken, ved at fastlægge fordeling, puljestruktur, 
strategi mv. 

Forslagene 1-4 kan generalforsamlingen efter bestyrelsens opfattelse ikke 
tage stilling til, da forslagene er vedtægtsstridige. Vedtægtens pkt. 18, stk. 2, 
d) angiver præcist, hvad der er generalforsamlingens kompetence og hvad der 
er bestyrelsens kompetence: 
 
Generalforsamlingen beslutter hvor meget Koda uddeler, og hvor meget 
Organisationerne uddeler, samt fordelingen mellem legater/projektstøtte, 
kulturelle formål og administration. 

Bestyrelsen træffer alle øvrige beslutninger, efter principper, som fremgår af 
et af bestyrelsen vedtaget regulativ. 
 
Forslag 5 kræver ligeledes efter bestyrelsens opfattelse en vedtægtsændring 
af vedtægtens §18 stk. 2 (d hvori det er fastsat at: ”Kodas bestyrelse træffer 
på dette grundlag beslutning om, hvor store dele af de kulturelle midler der for 
det givne år skal forvaltes af Organisationerne hver især med henblik på at 
sikre kulturel diversitet og at etablere en rimelig balance mellem 
autormedlemmer og forlagsmedlemmers interesser, og træffer i øvrigt alle 
andre beslutninger vedrørende anvendelsen af de kulturelle midler.” 

Det er faglige udvalg, der på baggrund af en faglig og kvalitativ vurdering 
tildeler støtte. Tildeling med udgangspunkt i hvor længe siden det er en 
ansøger sidst har opnået støtte vil være en fravigelse af princippet om 
kvalitativ og faglig vurdering. 
 
Puljer, formål og de nedsatte faglige udvalgs sammensætning kan ses på 
https://kultur.koda.dk/ 
 
Forslag 6:  
Oplysninger om uddeling af de kulturelle midler offentliggøres allerede, idet 
forpligtelsen hertil fremgår af Kodas vedtægter § 18, stk. 2, f), og idet 
bestyrelsen forud for generalforsamlingen har offentliggjort en årsopsamling 
for anvendelsen af de kulturelle midler, betragter bestyrelsen forslaget som 
imødekommet. 
 
Motivation: 
Forslag 6 betragter bestyrelsen som indfriet med det tillæg til Kodas 
gennemsigtighedsrapport, som er udarbejdet om anvendelsen af de kulturelle 
midler. 
 

16. Eventuelt.  

 

https://kultur.koda.dk/

