
Bilag 1 - ad. dagsordens punkt 5  

Forslag til vedtægtsændringer - forelægges af bestyrelsen til vedtagelse på Dansk Komponistforenings 

ordinære generalforsamling 3. april 2017. 

 

Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer til de nugældende vedtægter for Dansk Komponistforening til vedtagelse på Dansk 

Komponistforenings ordinære generalforsamling 3. april 2017. 

 

Til § 1: 

Forslag 1: 

Ordlyden af den nugældende § 1, første afsnit ændres til følgende formulering: 

”Foreningens navn er Dansk Komponistforening (herefter foreningen eller DKF).” 

Forslag 2: 

Til sidst i tredje afsnit i den nugældende § 1, efter ordene ”faglige og økonomiske interesser” indsættes: 

”inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer”  

 

Til § 2: 

Forslag 3: 

Ordet ”bestyrelsen” benyttet til sidst i første afsnit i § 2 erstattes af følgende formulering: 

”foreningen og besluttes af bestyrelsen” 

Forslag 4: 

Der indsættes i § 2 et nyt afsnit mellem bestemmelsens nuværende femte og sjette afsnit med følgende formulering: 

”Med udtrykket ”arvinger” menes i denne bestemmelse arvingen eller arvingerne til komponistens ophavsrettigheder som udnyttet og 

forvaltet af foreningen, jf. § 3 nedenfor.”  

 

Til § 3: 

Forslag 5: 

Ordlyden af den nugældende § 3 ændres i sin helhed til følgende formulering: 

Medlemmet er forpligtet til at overholde de af foreningen indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet materiale, 

som medlemmet har ophavsretten til. 

  

I kraft af medlemskabet af foreningen overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå 

aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for den til enhver tid 

gældende formålsbestemmelse for foreningen, overdragelsen sker bortset fra droit moral og så længe medlemskabet varer. Overdragelsen 

gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt 

eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse 

rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med udenlandske kollektive forvaltnings-organisationer svarende til eksempelvis 

Copydan. 

  

Foreningen kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger 

under Copydan. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltnings-organisationer, såsom Copydan-

foreningerne, som foreningen er medlem af. Medlemmet har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler. 



Medlemmets forpligtelser til som medlem af Koda at overdrage rettigheder til Koda går forud for medlemmets forpligtelser over for 

foreningen. Rettigheder, som et medlem aktivt trækker ud af Kodas kollektive forvaltning til selvforvaltning, er undtaget overdragelsen til 

foreningen. 

Medlemmerne beholder retten til udnyttelse af deres ophavsrettigheder for så vidt angår udgivelse af musikalske arbejder på forlag eller på 

tilsvarende måde ved tryk eller lignende mangfoldiggørelsesmåde, hvad enten offentliggørelsen er beregnet til salg, udleje eller uddeling i 

propagandaøjemed. 

Hvert medlem modtager ved sin indtræden i foreningen et eksemplar af foreningens vedtægter og må, forinden medlemsret kan udøves, 

underskrive en erklæring om, at vedkommende har gjort sig bekendt med disses indhold og vil efterleve de deri indeholdte bestemmelser, 

herunder også sådanne, der angår den nævnte overdragelse af de ophavsrettigheder, der ikke i forvejen er overdraget Koda. 

Til § 4: 

Forslag 6: 

Ordlyden af den nugældende § 4 ændres i sin helhed til følgende formulering: 

”Ethvert medlem af foreningen samt alle medlemmer af Koda er berettiget til at søge foreningens bistand i alle faglige og ophavsretlige 

anliggender, inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer, jf. foreningens formål som angivet i § 1 ovenfor, herunder søge 

vejledning med hensyn til kontraktspørgsmål.” 

 

Til § 8: 

Forslag 7: 

Ordlyden af den nugældende § 8, andet og tredje afsnit ændres til følgende formulering: 

”Der aflægges regnskab over indtægterne og disses anvendelse i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskaber for foreninger og 

for kollektive forvaltningsorganisationer.  

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der ikke må være medlem af foreningen. Regnskabet revideres endvidere i 

henhold til den til enhver tid gældende revisionsinstruks for Koda. 

Den på generalforsamlingen valgte revisor kan genvælges.” 

 

Til § 9:  

Forslag 8: 

Under punkt 5 i den nugældende § 9, mellem ordet ”herunder” og ordene ”navne på kandidater” indsættes følgende: 

”bestyrelsens forslag om anvendelse af ufordelbare midler fra Copydan Arkiv relateret til det forudgående regnskabsår og forslag til”  

 

Til § 10:  

Forslag 9: 

Ordlyden af den nugældende § 10, andet afsnit ændres til følgende formulering: 

”Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved almindelig post eller elektronisk forsendelse til hvert enkelt medlem til den til foreningen 

opgivne adresse eller e-mail.” 

 

Til § 11:  

Forslag 10: 



Ordet ”kasse” benyttet til sidst i første afsnit i §11 ændres til ordet: 

”midler” 

 

Til § 14:  

Forslag 11: 

Ordlyden af den nugældende § 14 ændres i sin helhed til følgende formulering: 

”Foreningen er i henhold til Kodas vedtægter repræsenteret i Kodas bestyrelse ved foreningens formand. Formanden påser, at de midler, der 

tilstilles DKF fra Koda, beregnes rimeligt og rigtigt og overføres til foreningen.” 

 

Til § 15:  

Forslag 12: 

Ordlyden af den nugældende §15, andet og tredje afsnit ændres til følgende formulering: 

”Det i § 16 nævnte fordelingsråd består af i alt 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af foreningens bestyrelse blandt foreningens siddende 

bestyrelsesmedlemmer, 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens aktive medlemmer og 2 medlemmer er i forhold til 

foreningen eksterne medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. 

De 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 4 år ad gangen, således at hvert andet år udtræder de 2 i anciennitet ældste 

medlemmer af rådet på og fra den ordinære generalforsamling at regne, og generalforsamlingen vælger da 2 nye medlemmer til rådet. 

Bestyrelsen udpeger i det mellemliggende år 1 medlem af bestyrelsen til rådet for en toårig periode. Bestyrelsen udpeger endvidere to 

eksterne medlemmer, der ikke er medlem af DKF, til rådet for en to-årig periode. De to eksterne medlemmer skal have et godt kendskab, men 

ikke direkte tilknytning til DKFs område, jf. foreningens formål, som angivet i § 1 ovenfor. Generalforsamlingsvalgte medlemmer af rådet kan 

ikke umiddelbart efter deres 4-års valgperiodes udløb genvælges, men kan genvælges efter en yderligere 4-års periode. Det 

bestyrelsesudpegede medlem af rådet og de to eksterne medlemmer af rådet kan genudpeges én gang for en yderligere toårig periode. I 

tilfælde af ledighed supplerer rådet sig indtil den næstfølgende ordinære generalforsamling, hvor et nyt medlem vælges for resten af det 

afgåede medlems valgperiode.” 

 

Forslag 13: 

Ordlyden af den nugældende §15, syvende afsnit ændres til følgende formulering: 

”Rådet er beslutningsdygtigt, når enten formanden samt ét eksternt medlem plus to medlemmer er til stede eller fire medlemmer uden 

formanden samt ét eksternt medlem er til stede på et indkaldt rådsmøde. Rådets beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, i 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Til § 16:  

Forslag 14: 

Første afsnit i den nugældende § 16 bevares og resten af bestemmelsen ændres til følgende formulering: 

”Først afholdes de efter DKFs bestyrelses skøn nødvendige udgifter til DKFs administration og øvrige organisatoriske virksomhed. 

Fordelingen af resten af midlerne sker efter fordelingsrådets beslutning ifølge stk. 2 og 3. nedenfor. 

Stk.2. Fordeling kan ske til aktive medlemmer af DKF samt medlemmer af Koda til faglige formål i henhold til de af Kodas bestyrelse til enhver 
tid gældende fastsatte regler for fordeling af de kulturelle midler. 



stk. 3. Desuden kan midler fordeles til støtte af initiativer, som bidrager til udbredelse af kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer jf. 
foreningens formål, som angivet i § 1 ovenfor eller understøtter medlemmer af DKF samt medlemmer af Kodas kunstneriske og/eller faglige 
virksomhed.  

Stk. 5. DKFs Kontingentmidler anvendes til foreningens bedste. Herunder kan bestyrelsen udbetale hjælp til medlemmer af DKF i akut 
økonomisk nød samt støtte til begravelsesudgifter ved DKF-medlemmers død.  

DKFs kontingentmidler kan desuden i følge bestyrelsens beslutning anvendes til delvis dækning af DKFs administration. 

Stk. 6. Midlerne som omtalt i denne bestemmelse under stk. 2 og 3 ovenfor fordeles efter skriftlig ansøgning til fordelingsrådet. 

 

Til § 16A:  

Forslag 15: 

Den nugældende § 16A udgår i sin helhed. 

 

 


