
 

 

Fuldmagt  

Blanketten udfyldes, underskrives og indgives til Koda enten fysisk eller på generalforsamling@koda.dk  

senest torsdag den 19. august 2021 kl. 12.00. 

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 � / 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 ekstraordinære generalforsamling den 24. august 2021. 

 

 

___________________ __________________________________ 

(Dato, sted)    (Underskrift) 
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Uddrag af Kodas vedtægter, gældende fra 11. juni 2018 

 

§ 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, herunder arvinger, jf. stk. 2, 2. pkt., som fra Koda har opnået en indtjening på mindst kr. 4.000 i gennem-

snit pr. år som medlem i de tre umiddelbart foregående kalenderår, eller har 

opnået en indtjening på mindst kr. 30.000 inden for det sidste kalenderår, 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 de tre umiddelbart fore-

gående kalenderår, eller har opnået en indtjening på mindst kr. 100.000 

inden for det sidste kalenderår, 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, enten ved fysisk fremmøde eller digitalt. Kun de 

stemmeberettigede medlemmer kan stemme på generalforsamlingen, enten ved fysisk fremmøde eller digitalt. Stemmeret til ge-

neralforsamlingen forudsætter tilmelding t il generalforsamlingen på en af Koda anvist måde senest kl. 12.00 tre hverdage før gene-

ralforsamlingens afholdelse. 

 

Stk. 2. Forlagsmedlemmer med mere end en stemme ved de afstemninger, hvor alene forlagsmedlemmer kan stemme, jf.§ 16, stk. 

1, skal senest kl. 12.00 en uge før generalforsamlingens afholdelse tilmelde 

sig generalforsamlingen på en af Koda anvist måde for at kunne gøre retten til de yderligere stemmer gældende. 

 

Stk. 3. Retten til at overvære og afgive stemme kan endvidere udøves i henhold til en skriftlig fuldmagt til en fuldmagtshaver, der 

møder fysisk frem til generalforsamlingen i Koda. Fuldmagten skal indgives til Koda senest kl. 12.00 tre hverdage før generalforsam-

lingens afholdelse for at være gyldig og præsenteres af fuldmagtshaver som adgangsbetingelse til generalforsamlingen, og som kun 

kan udstedes for en generalforsamling. Ingen fuldmægtig kan møde for mere end 2 fuldmagtsgivere. Koda stiller en fuldmagtsblan-

ket til rådighed for medlemmerne på sin hjemmeside. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket har gyldighed. 

 

Stk. 4. 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 en 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 

Forlagsmedlemmers øgede stemmeantal er betinget af rettidig tilmelding til generalforsamlingen, jf.§ 15, stk. 2. 

De anførte beløb bestemmes ud fra Kodas sidst afsluttede og opgjorte regnskabsår og pristalsreguleres, jf. § 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. Tilsvarende har et forlagsmedlem, der ejes eller 

kontrolleres af en autors arvinger, kun stemmeret som forlagsmedlem, hvis mindst 75 % af de af forlaget forvaltede værker er skabt 

af andre end den pågældende autor. 

 

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


