
Kommenteret dagsorden for Kodas generalforsamling 25. april 2022  

Dagsordenpunkt Bestyrelsens kommentarer 

1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen vælger David Neutzsky-Wulff 
som dirigent 
 

2. Beretning om årets virksomhed 
 

3. Fremlæggelse af det årlige regn-
skab til godkendelse 

 

Bestyrelsens indstiller, at Generalforsamlingen godkender regnskabet for 
2021 

4. Fremlæggelse af den årlige gen-
nemsigtighedsrapport til godken-
delse 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender Gennemsigtigheds-
rapporten for 2021 

5. Valg af medlemmer og supplean-
ter til Kodas bestyrelse, i det om-
fang disse er på valg 
 
(3 autormedlemmer, 2 for 2 år og 
1 for 1 år)  

 
 
 

Følgende kandidater blandt autormedlemmerne opstiller: 

• Annette Vollmer Heick 

• Emil de Waal 

• Nana Jacobi 

• Daniel Mirza Salcedo 

• Bo Gunge  

• Mette Kirkegaard  

• Rolf Heitmann 

• Martin Stauning 

• Arne Würgler 

• Pernille Bevort 

• Kasper Holm Larsen 
 

6. Valg af en ekstern, statsautorise-
ret revisor 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen vælger PriceWaterhouseCoo-
pers 
(fredsvalg) 
 

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

 

Følgende kandidater opstiller: 
Leif Ernstsen 
Morten Olsen 
Finn Olafsson 
(fredsvalg) 
 
Som suppleanter: 
- Søren Bechman (forlæggerrepræsentant) 
- NN (autorrepræsentant) 
 

8. Beslutning om den generelle poli-
tik for fradrag i rettighedsindtæg-
ter (herunder ”kulturelle midler”, 
jf. § 18, stk. 2, b-f) og eventuelle 
indtægter fra investering af ret-
tighedsindtægter 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 
Motivation:  
Bestyrelsens indstilling til politik for fradrag er ændret i forhold til sidste år. 
Nærmere bestemt er det punkt 2, som omhandler kulturelle midler. Ændrin-
gen består af tre hovedpunkter: 
 
1) Ordet “ligeligt” om fordelingen af kulturelle midler mellem de fire forenin-

ger indbyrdes udgår. På generalforsamlingen i 2021 fremhævede forsam-
lingens dirigent, at § 18, stk. 2, d) i vedtægterne udtrykkeligt siger, at den 
indbyrdes fordeling bestemmes af bestyrelsen. Fordi denne fordeling så 
klart er bestyrelsens kompetence, vil en generalforsamlingsbeslutning om 
dette kun være en ikke-bindende henstilling til bestyrelsen. I det lys me-
ner bestyrelsen, at det er bedst i overensstemmelse med vedtægterne, 



hvis ordet ”ligeligt” udgår af den fradragspolitik, som generalforsamlingen 
skal tage stilling til. 
 

2) Der er indsat et loft på den andel af kulturelle midler, som forvaltes af for-
eningerne. En eventuel andel over 50 mio. kroner tilføres den andel, som 
forvaltes af Koda. Det skyldes, at bestyrelsen ønsker mulighed for at op-
prioritere det fælles kulturstrategiske arbejde i form af indsatser, som er 
tværgående og ligger udenfor de enkelte foreningers virkefelt. Det kunne 
eksempelvis være produktion af tværgående viden om de kulturstrategi-
ske indsatsområder (som fx. Analyse og Tal-rapporten i marts 2022 om 
kønsubalancen i musikbranchen), opbygning af krisefond (med udgangs-
punkt i erfaringerne fra Corona-krisen), tiltag vedrørende barselsrelateret 
ulighed blandt musikskabere eller lignende. 
Beløbet, der forvaltes af foreningerne, udgør de seneste 3 år i gennemsnit 
49,2 mio. og de seneste 7 år (alt andet lige) 51,0 mio. kroner. I år, hvor 
Koda har haft ekstraordinære indtægter, har det tidligere givet anledning 
til, at de ekstraordinære kulturelle midler anvendtes i fællesskab.  

 
3) Der er indført fleksible procentsatser for de enkelte anvendelsesområder - 

vigtigst kan der nu anvendes op til 20% til kulturelle formål. 
 

a. Medlemsforslag stillet af 
Mette Nielsen og Anja Følles-
lev  
 
(ændringsforslag til fradrags-
politikken)  

 
 
 

 
 

Medlemsforslag: 
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% forval-
tes af Koda” 
 
1. Tilføjelse af ordet ”ligeligt” 
Begrundelse: Hidtil har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen, at forde-
lingen af de kulturelle midler, der forvaltes af organisationerne, fordeles lige-
ligt 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 grund-
lag for fremtidig håndtering af fordelingen af de midler, der forvaltes af orga-
nisationerne 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 
Begrundelse:  Princippet om et maksimalt beløb har den konsekvens, at belø-
bet 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 orga-
nisationernes aktiviteter og uddelinger ift. Kodas kulturstrategi og tager ikke 
højde for prisreguleringer, inflation mv. Forslaget modvirker alle kulturpoliti-
ske tiltag inden og uden for Koda om at styrke musiklivets genstart efter co-
rona samt et bæredygtigt virke for Kodas medlemmer i forhold til de usikre ti-
der, vi står midt i. Hidtil har især organisationerne via deres kulturpolitiske ar-
bejde 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 der-
med 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. 
  



Bestyrelsens indstilling:  
Om ordet ”ligeligt” henviser bestyrelsen til sin indstilling under pkt. 8.  
De to forslagsstillere foreslår en fradragspolitik, som på to punkter er identi-
ske med sidste års politik. Bestyrelsen anbefaler at stemme for bestyrelsens 
justerede politik.  
Det er ikke korrekt, når forslagsstillerne i deres begrundelse skriver, at et loft 
vil betyde et fald i kulturstrategisk indsats. Tværtimod vil Koda Kultur i år med 
ekstraordinær indtægt netop kunne intensivere og/eller iværksætte kultur-
strategiske projekter, som er tværgående og ikke forenings-specifikke. Det er 
heller ikke korrekt, når forslagsstillerne skriver, at det vil betyde færre udde-
linger til medlemmer. Det kulturstrategiske udgangspunkt og øvrige rammer 
for anvendelsen (herunder andelen der skal uddeles til legater) er ens for mid-
ler, der forvaltes af Koda og foreningerne. Det er i bestyrelsens forslag ikke 
tale om et loft på kulturelle midler, men et loft på, hvor stor en andel af de 
kulturelle midler, der forvaltes af foreningerne. Hvis bestyrelsens forslag om 
”dog maksimalt 50 mio. kroner” vedtages, vil det i øvrigt være et loft, der skal 
tages stilling til årligt – i og med, at fradragspolitikken skal vedtages ved hver 
årlig generalforsamling. Så vil udviklingen i Kodas omsætning, inflation mv. 
kunne tages i betragtning. 
 
Bestyrelsen indstiller, at de stillede forslag ikke godkendes, men at bestyrel-
sens indstilling til justeret politik vedtages. 
 

9. Beslutning om den generelle in-
vesteringspolitik for rettigheds-
indtægter og eventuelle indtæg-
ter fra investering af rettigheds-
indtægter 

 

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

10. Beslutning om den generelle poli-
tik for fordeling af skyldige beløb 
til rettighedshavere 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen godkender indstillingen. 
 
Motivation: 
Det er afgørende for Kodas bestyrelse, at Kodas fordeling til rettighedsha-
verne baserer sig på Ligebehandling, Transparens, Objektivitet, Fordeling in-
den for de områder hvor pengene er tjent og et Fordelingsgrundlag, der så vidt 
muligt er baseret på 100% rapportering. 
 

11. Beslutning om den generelle poli-
tik for anvendelse af beløb, der 
ikke kan fordeles 
 

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 ret-
tighedshavere for hvis 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 be-
løb, der ikke kan fordeles, for det 
afsluttede regnskabsår 

 

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 afregningsom-
råder, hvor de er tjent. 
 
 
 



13. Fastsættelse af vederlag for Ko-
das bestyrelse 

 

Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen vedtager indstillingen.  
 
Motivation:   
Kodas kritiske revisorer har vurderet niveauet for honoreringen af Koda besty-
relse. 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 2022.  
 

14. Rettidigt indkomne medlemsfor-
slag  

a. Medlemsforslag stillet af 
Mette Nielsen og Anja Følles-
lev  

Forslagene er ændringsforslag til fradragspolitikken og behandles sammen 
med denne under pkt. 8. 
 

b. Medlemsforslag stillet af Sø-
ren Krogh  
 
(Ændringsforslag til bestyrel-
sens forretningsorden)  

 
 
 

 
 

Medlemsforslag:  
”Der stilles forslag om at fjerne flg. fra ”Forretningsordenen for KODA’s besty-
relse”: ”Uanset et bestyrelsesmedlems stemme har man pligt til at støtte og 
medvirke til fremme af udfaldet af en af bestyrelsen behandlet sag”.  
 
Begrundelse: Gennem de sidste par år har der været to vigtige sager i KODA’s 
bestyrelse, hvor der internt har uenighed. Dels i bestyrelsens forslag til GF i 
2021 om dobbeltmandat. Og dels i forslaget om en ny puljestruktur for kultu-
relle midler. Når et eller flere medlemmer af KODA's bestyrelse jvnf ovenstå-
ende passus bliver pålagt at skulle slutte op om et forslag, selv om man er 
uenig, svækkes demokratiet og transparensen i KODA´s bestyrelse og på gene-
ralforsamlingen.” 
 
Bestyrelsens opfattelse:  
Forslaget er vedtægtsstridigt og kan ikke sættes til afstemning. Efter § 10 i Ko-
das vedtægter fastsættes bestyrelsens forretningsorden af bestyrelsen selv. 
Bestyrelsen vedtager årligt sin forretningsorden og kan her tage forslagsstille-
rens pointer med i overvejelserne.  
 

15. Eventuelt. 
 

 


