
Medlemsforslag stillet af Mette Nielsen og Anja Følleslev 
- til beslutning på Kodas generalforsamling den 25. april 2022  

Iht. Bestyrelsens indstilling vedr. fradragspolitik stilles flg. modforslag til punkt 2a (Generel politik for fradrag til 
kulturelle midler) bestående af tre ændringer, således at bestyrelsens forslag: 

Bestyrelsen indstiller, at fordelingen af de kulturelle midler sker således at:  

1) 71,2% forvaltes af organisationerne, dog maksimalt 50 mio. kr. 2) 28,8% samt eventuelt den i 1) 
overskydende andel forvaltes af Koda 

ændres til  

Bestyrelsen indstiller, at fordelingen af de kulturelle midler sker således at:  

1) 71,2% forvaltes ligeligt af organisationerne 2) 28,8% forvaltes af Koda  

Baggrund og motivation: 
 
1: Ordet ’ligeligt’ tilføjes 

 
Det står i pkt. 18 stk. 2. d) i Kodas vedtægter, at Kodas generalforsamling træffer beslutning om den generelle politik 
for anvendelsen af de Kulturelle midler, herunder ”hvor store andele af de kulturelle midler, der skal forvaltes af 
henholdsvis Koda og Organisationerne” på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.  
 
Kodas bestyrelse træffer derefter 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”. Hidtil har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen, 
at fordelingen af de kulturelle midler, der forvaltes af organisationerne, fordeles ligeligt mellem organisationerne.  
 
Vi mener, at en ligelig fordeling er den bedste måde at sikre kulturel diversitet og en rimelig balance mellem 
musikmiljøer og musikalske genrer. Bestyrelsen har med deres forslag ikke fremlagt et grundlag for fremtidig 
håndtering af fordelingen af de midler, der forvaltes af organisationerne og dermed savnes en sikring af kulturel 
diversitet og balance mellem miljøer og genrer, hvis ikke denne fordeling sker ligeligt.  
 
2: ’dog maksimalt 50 mio. kroner’ udgår 
 
Princippet om et maksimalt beløb har den konsekvens, at beløbet til fordeling og forvaltning blandt organisationerne 
aldrig vil kunne vokse i takt med en evt. fremtidig vækst i Kodas omsætning.  
 
Et loft for det samlede beløb til fordeling blandt og forvaltning af organisationerne vil fastfryse organisationernes 
aktiviteter og uddelinger ift. Kodas kulturstrategi og tager ikke højde for prisreguleringer, inflation mv. Forslaget 
modvirker alle kulturpolitiske tiltag inden og uden for Koda om at styrke musiklivets genstart efter corona samt et 
bæredygtigt virke for Kodas medlemmer i forhold til de usikre tider, vi står midt i.  
 
Hidtil har især organisationerne via deres kulturpolitiske arbejde samt uddelinger arbejdet for og realiseret 
fokusområder og visioner i Kodas kulturstrategi, herunder kønsbalance. Et loft for det samlede beløb til fordeling 
blandt og forvaltning af organisationerne vil svække arbejdet og dermed realiseringen og effekten af Kodas 
kulturstrategi. 
 
Ydermere vil et loft umuliggøre, at legater til uddeling blandt Kodas medlemmer kan reguleres i takt med vækst i 
Kodas omsætning samt løn- og prisreguleringer i samfundet i øvrigt.  
 
3: ’samt evt. den i 1) overskydende andel’  
udgår som følge af ændringsforslag nummer 2 


