
 
FULDMAGT 

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

tilmelding til generalforsamlingen senest to uger inden generalforsamlingen den 26. maj 2021.. 

Fuldmagtshaver skal medbringe givne fuldmagter 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 medlemmer af Koda Dramatik. 

 

Jeg, _____________________________________________ 

(Navn) (medlem af Koda Dramatik) 

 

der er (sæt kryds) 

autormedlem 

forlagsmedlem  

 

giver herved _______________________________________        

  (navn) 

Der er (sæt kryds) 

Autormedlem 

Forlagsmedlem 

Hverken autor- 
eller forlagsmedlem 
 

Fuldmagt til at stemme på mine vegne på Koda Dramatiks generalforsamling den 26. maj 2021. 

 

___________________ ___________________________ 

Dato  Underskrift 

 

Uddrag af Koda Dramatiks vedtægter, gældende fra 26. november 2020 

§ 7, stk. 5. Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Udøvelse af stemmeret forudsætter at medlemmet har indsendt 

tilmelding, som er modtaget senest 2 uger inden generalforsamlingen. 

§ 7, stk. 11. Alle medlemmer, der har været medlem af Koda Dramatik i mindst tre år, eller har opnået en indtjening direkte fra Koda-

Dramatik på mindst kr. 5.000 inden for det sidste kalenderår, har én stemme ved generalforsamlingen. Det gælder ligeledes 

medlemmer, der kan dokumentere, at de fra en musikforlægger inden for det sidste kalenderår har fået udbetalt vederlag på mindst 

5.000 kr. hidrørende fra Koda-Dramatik. Støtte i medfør af § 3, stk. 2, indgår ikke i beregningen af det i 1. punkt nævnte beløb.  

§7, stk. 14. Stemmer kan afgives ved fuldmagt. Hver deltager på generalforsamlingen kan medbringe op til to fuldmagter fra andre 

medlemmer i samme rettighedshavergruppe. Koda-Dramatik stiller en fuldmagtsblanket til rådighed for medlemmerne på sin 



 
hjemmeside. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket har gyldighed. Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved 

fuldmagt, skal gives Koda-Dramatik senest ved tilmelding til generalforsamling. Fuldmagt kan hverken gives fra en autor til et forlag eller 

fra et forlag til en autor. 


