
Bestyrelsens retningslinjer for 
 anvendelse af Kodas kulturelle midler 

 
I henhold til Kodas vedtægter § 18, stk. 2, b) afsættes hvert år 10 procent af Kodas nettoindtægter 
(opkrævede musikvederlag efter fradrag af administrationsomkostninger) til kulturelle formål, de 
såkaldte kulturelle midler. Bestyrelsen kan dog i konkrete sager beslutte en anden procentsats. 
 
Kodas bestyrelse har i anden sammenhæng truffet beslutning om fordelingen af de kulturelle 
midler, dels mellem de ordinære og de tilsluttede medlemmer, dels mellem foreningerne 
indbyrdes. Foreningerne består af Dansk Komponistforening, Danske Populær Autorer, Danske 
Jazz- Beat- og Folkemusikautorer samt Musikforlæggerforeningen. 
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Med hensyn til anvendelsen af de kulturelle midler har Kodas bestyrelse den 20. maj 1997 vedtaget 
følgende retningslinjer, der senest er revideret den 18. maj 2016.  
 
Kodas bestyrelse har besluttet at de kulturelle midler skal anvendes som følger:  

 
1. Støtte til original musik og hertil knyttet tekst skabt af Kodas medlemmer.  
 
2. Støtte til organisatorisk arbejde inden for foreningerne med tilknytning til Koda. 
 
3. Arbejds-, rejse- og studielegater 

 
 

§ 1 
Stk. 1. De kulturelle midler skal hovedsagelig anvendes til støtte af original musik og hertil knyttet 
tekst samt arbejds-, studie- og rejselegater.  
 
Stk. 2. Foreningerne og - for så vidt angår de kulturelle midler til tilsluttede medlemmer - Kodas 
administration er hver for sig forpligtede sig at følge bestemmelserne i disse retningslinjer om 
midlernes anvendelse.  
 
Stk. 3. Foreningerne skal hvert år aflægge regnskab til Koda med fornøden specifikation af 
anvendelsen af de kulturelle midler. Specifikationen skal udformes på en sådan måde, at det er 
umiddelbart muligt at vurdere foreneligheden med bestemmelserne i disse retningslinjer. 
Foreningernes revisorer attesterer, at anvendelsen af de kulturelle midler er sket i 
overensstemmelse med bestemmelserne i disse retningslinjer.  
 
 
§ 2  
Stk. 1. De kulturelle midler kan anvendes til følgende formål:  
 
1) Støtte til ophavsmænd eller musikforlæggere til produktion, udgivelse og/eller distribution af 

fonogrammer med de pågældende ophavsmænds eller forlæggeres musikværker.  
 

2) Produktion af noder.  
 

3) Arbejds-, studie- og rejselegater samt drift af erhvervet fast ejendom eller leje af fast ejendom 
til brug for medlemmerne (legatboliger m.v.) jf. § 3.  

 
4) Koncertvirksomhed, herunder al offentlig koncertvirksomhed i forbindelse med festivaler, 

biennaler, hædersprisfester m.v., der finder sted i Danmark eller i udlandet. Omkostninger til 
koncertvirksomhed kan være honorarer til musikere, tekniske omkostninger, PR m.v. 



 
I Kodas vedtægter § 18, stk. 2, b), bestemmes det:  
 

"Disse midler kan efter Kodas bestyrelses bestemmelse anvendes på følgende 
måde:  
1. Ydelser til ældre eller vanskeligt stillede medlemmer af Koda eller andre 

rettighedshavere med tilknytning til Kodas forvaltningsområde samt til arbejds-, 
rejse- og studielegater for samme.  

2. Støtte til organisatorisk arbejde inden for foreninger med tilknytning til Koda. 
3. Støtte til original musik og hertil knyttet tekst skabt af Kodas medlemmer". 

 

 
5) Hæderslegater, priser og lignende uddelinger, der ikke beror på ansøgninger. Midlerne skal 

fortrinsvis uddeles til medlemmer.  
 

6) Kursusvirksomhed og lignende; herunder teknisk udstyr til brug for medlemskurser m.v. Der 
kan bl.a. anvendes midler til coaching, konsulenter og netværksgrupper, der skal give større 
forståelse af musikindustrien, erhvervslivet og nye medier og formidle kontakt til relevante 
aktører inden for disse områder 

 
7) PR-virksomhed og lignende, hvor formålet er overordnet at fremme vilkårene for det danske 

musikliv i Danmark eller udlandet, herunder med hensyn til den ophavsretlige beskyttelse. Til 
PR-virksomhed henregnes bl.a. drift af hjemmeside, medlemsblad og nyhedsbrev. 

 
8) Juridisk bistand til medlemmer; herunder kontraktbistand, akkrediteringssager samt løsning af 

sager af principiel ophavsretlig karakter. 
 

9) Organisatorisk arbejde og andre administrationsudgifter. Til dette formål kan der årligt 
anvendes max. 20 procent  

 
Stk. 2. Ved anvendelse af midlerne til de i stk. 1, nr. 1-8, nævnte formål skal det tydeligt angives, at 
pengene hidrører fra Kodas kulturelle midler. Medmindre andet aftales mellem Koda og den 
pågældende forening skal ordet Koda indgå i navnet på de af stk. 1, nr. 5, omfattede hæderslegater, 
priser m.v.  
 
Stk. 3. Som administrationsudgifter, jf. stk. 1, nr. 9, anses navnlig udgifter til fast 
sekretariatsbistand, revisorbistand, almindelig advokatbistand til fraktionen, honorarer til 
formand og bestyrelsesmedlemmer samt husleje. Honorarer til medlemmer af særlige udvalg samt 
tid anvendt af sekretariatsansatte, der skal uddele legater, arrangere koncerter eller lignende samt 
andre ekstraordinære udgifter til de stk. 1, nr. 1-8, nævnte formål, anses ikke som 
administrationsudgifter, men henføres under det relevante støtteformål. 
 
Stk. 4. De kulturelle midler kan ikke anvendes til sociale formål.  
 
 
§ 3 
De kulturelle midler skal anvendes inden for det pågældende kalenderår og må ikke anvendes til 
oparbejdelse af formuer; herunder køb af ejendom eller afdrag på gæld i fast ejendom. Friværdi i de 
i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte legatboliger m.v. anses ikke som formue.  
 

København, den 18. maj 2016  


