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Copydan Tekst & Node er en privat virksomhed, der er 
etableret og ejet af rettighedshavere på tekstområdet. 
Copydan Tekst & Node giver adgang til, at uddannel-
sesinstitutioner og offentlige og private virksomheder 
kan anvende tekst- og nodemateriale i forbindelse med 
kopiering og tilgængeliggørelse.

Formålet med denne vejledning er at vejlede 
medlemsorganisationerne om de forpligtelser, der er 
gældende, når medlemsorganisationerne har påtaget sig 
ansvaret for at foretage fordeling af vederlag. 
Endelig behandler vejledningen medlemsorganisation-
ernes mulighed for at foretage fradrag i vederlag.

De penge, som Copydan Tekst & Nodes kunder betaler 
for en aftale, bliver fordelt videre til de rettigheds-
havere, hvis materiale kopieres. Fordelingen af vederlag 
til rettighedshaverne kan ske på forskellig vis, hvilket 
beskrives i denne vejledning.

Copydan Tekst & Node har taget initiativ til denne 
vejledning, da lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 
(lov nr. 321 af 05/04/2016), der gennemfører dele af 
direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og 
beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser 
for rettigheder til musikværker med henblik på online-
anvendelse i det indre marked (2014/26/EU af 26. 
februar 2014), indeholder en række forpligtelser, som 
Copydan Tekst & Node og medlemsorganisationerne 
skal være opmærksomme på, når det gælder fordeling 
af vederlag. Vejledningen træder i stedet for ”MANUAL 

FOR FORVALTNING AF COPY-DAN-VEDERLAG” fra 
2005, som var en fælles udgivelse for Copydan-
foreningerne. Vejledningen er afgrænset til alene at 
omfatte Copydan Tekst & Nodes forvaltningsområde.

Vedtaget af Copydan Tekst & Nodes bestyrelse 
november 2017.
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BAGGRUND OG 
HOVEDPRINCIPPER FOR 
FORDELING AF VEDERLAG

LOVREGULERING: 

•     Ophavsretsloven
•     Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder

Begge love indeholder bestemmelser, som regulerer den 
fordeling af vederlag til rettighedshaverne, der finder 
sted gennem kollektive forvaltningsorganisationer. 

ADMINISTRATIV VEDTAGET REGULERING: 

•     Vedtægter 
•     Politikker:
         -  Den generelle politik for fordeling af vederlag
             til rettighedshaverne, jf. bilag 3
         -  Den generelle politik for anvendelse af 
             ufordelbare midler, jf. bilag 4
         -  Politik for fradrag, jf. bilag 5
         -  Politik for forvaltningsomkostninger, jf. bilag 6

Vedtægter og politikker er tilgængelige på Copydan 
Tekst & Nodes hjemmeside, www.tekstognode.dk.

BAGGRUND FOR FORDELING AF VEDERLAG

Fordelingen af vederlag, som behandles i denne 
vejledning, er de vederlag, som Copydan Tekst & Node 
opkræver i henhold til aftalelicensbestemmelserne i 
ophavsretsloven, dvs. for kopiering der sker til 
undervisningsformål (ophavsretslovens § 13), for 
kopiering til intern brug i virksomheder, offentlige 
institutioner m.v. (ophavsretslovens § 14), eller i 
henhold til den generelle aftalelicensbestemmelse 
(ophavsretslovens § 50, stk. 2).

INDIVIDUEL FORDELING

Alle opkrævede vederlag fordeles til rettighedshaverne. 
Copydan Tekst & Node har ingen formue.

Det følger af lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 
15, at en kollektiv forvaltningsorganisation skal 
fordele skyldige beløb til rettighedshaverne regel-
mæssigt, omhyggeligt, nøjagtigt og i overensstemmelse 
med den generelle fordelingspolitik. En rettighedshaver 
defineres i denne henseende som ”enhver person eller 
enhed, der ikke er en kollektiv forvaltningsorganisation, 
der er indehaver af en ophavsrettighed, eller som i 
henhold til en aftale om udnyttelse af rettigheder eller 
ved lov er berettiget til en andel af rettighedsvederla-
get”.  
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Vedtægtsbestemmelse om individuel 
fordeling:

§ 7.2. Der skal foretages individuel fordeling 
blandt rettighedshaverne af de vederlag Copydan 
Tekst & Node opkræver som led i sin forvaltning 
af disses rettigheder. Fordelingen bør så vidt 
muligt afspejle den faktiske brug af rettighedsha-
vernes værker inden for forvaltningsområderne. 

Bestemmelsen skal forstås således, at de kollektive 
forvaltningsorganisationer så vidt muligt skal tilstræbe 
at fordele det skyldige beløb til de enkelte rettigheds-
havere. Dertil kommer, at det følger af ophavsretslovens 
§ 51, stk. 2, at ikke-repræsenterede ophavsmænd har 
ret til at gøre krav på individuelle vederlag.

Fordelingen af vederlag fra Copydan Tekst & Node til 
rettighedshaverne sker så vidt muligt ved en individuel 
fordeling, dvs. at vederlagene går direkte til de 
rettighedshavere, hvis værker er blevet kopieret. 
Forpligtelsen til individuel fordeling til rettigheds-
haverne følger af Copydan Tekst & Nodes vedtægter 
såvel som af den generelle politik for fordeling af 
vederlag til rettighedshaverne. 

Politik for fordeling af vederlag - 
bestemmelser om individuel fordeling 
(uddrag):

2. Efter fradrag af forvaltningsomkostninger 
fordeles hele det til Copydan Tekst & Node 
indgåede vederlag til danske og udenlandske 
rettighedshavere. 

3. Der foretages så vidt muligt individuel 
fordeling til rettighedshaverne af de vederlag, 
Copydan Tekst & Node opkræver som led i sin 
forvaltning af rettigheder. Fordelingen bør så 
vidt muligt afspejle den faktiske brug af rettig-
hedshavernes værker inden for forvaltningsom-
råderne, jf. vedtægternes § 7. 

4. Hovedreglen for vederlagsfordelingen 
mellem autor- og udgiversiden er en 50/50–
deling af vederlagene. Denne fordelingsmodel 
blev vedtaget første gang ved stiftelsen af 
Copydan Tekst & Node (’Kopisektorerne’) i 
1980. 

Ved fordeling af vederlag til rettighedshavere er det et 
vigtigt princip, at alle rettighedshavere behandles ens, 
uanset nationalitet eller organisationstilhørsforhold. 
Derfor følger det også af Copydan Tekst & Nodes 
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vedtægter § 6.1., at foreningen er forpligtet til gennem 
repræsentations- og gensidighedsaftaler med 
udenlandske organisationer eller på anden måde aktivt 
at medvirke til, at udenlandske rettighedshavere 
modtager vederlag.

UDBETALING AF INDIVIDUELLE VEDERLAG 

Der fordeles vederlag på følgende tidspunkter i løbet af 
året: 

•     Februar: Udbetaling for kopiering af materiale 
       anvendt til undervisningsbrug og i landets sogne. 

•     Marts: Udbetaling for materiale anvendt i 
       eksamensopgaver. 

•     April/Maj: Udbetaling for kopiering af materiale 
      anvendt i private eller offentlige virksomheder.

Udbetaling til udenlandske rettighedshavere sker som 
udgangspunkt gennem Copydan Tekst & Nodes 
internationale søsterselskaber, med hvem der er indgået 
en bilateral aftale. 
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DEL 1: KOLLEKTIV FORDELING

I det omfang det ikke er muligt at fordele vederlag til 
rettighedshaverne gennem en individuel fordeling, er 
der, jf. Copydan Tekst & Nodes vedtægter, mulighed for 
at foretage en kollektiv fordeling af vederlagene.

Den generelle politik for fordeling af vederlag til rettig-
hedshaverne, henviser i øvrigt til den af 
generalforsamlingen vedtagne generelle politik for 
anvendelse af ufordelbare midler. Det fremgår heraf, at 
betegnelsen ”ufordelbare midler” dækker over: Vederlag 
til rettighedshavere, som det ikke er muligt at udbetale 
individuelt efter Copydan Tekst & Node har truffet alle 
nødvendige foranstaltninger. 

Den kollektive fordeling vil typisk ske gennem 
medlemsorganisationerne.

Formål der kan anvendes kollektive midler til.  

Medlemsorganisationerne kan tildele/give støtte til 
følgende formål med relation til Copydan Tekst & 
Nodes forvaltningsområde:

•     Legater 

•     Stipendier 

•     Priser

•     Uddannelsesformål

•     Rettighedshavernes retlige interesser i forbindelse 
       med fremme af ophavsretten, herunder eksempelvis 
       initiativer som involverer håndhævelse af 
       ophavsretten og awareness kampagner, som finder 
       sted i organisationer såsom Rettighedsalliancen. 

Vedtægtsbestemmelse om kollektiv 
fordeling: 

§ 7.5. Såfremt det ikke er muligt at foretage 
individuel fordeling i henhold til § 7.2, kan 
bestyrelsen træffe beslutning om fordeling af 
midlerne til kollektive formål i det omfang, at 
det er i overensstemmelse med §§ 15 og 16 i 
lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og 
Copydan Tekst & Nodes generelle politik for 
fordeling af vederlag til rettighedshaverne. 
Medlemsorganisationerne inden for et 
forvaltningsområde kan efter beslutning i 
bestyrelsen anvende ufordelbare midler til 
kollektive formål. I det omfang midlerne 
udbetales af medlemsorganisationerne, 
påhviler ansvaret herfor og afgivelse af den 
årlige gennemsigtighedsrapport alene de 
enkelte medlemsorganisationer, jf. § 1, stk. 6 og 
7, og § 24 i lov om kollektiv forvaltning.  
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      I det omfang medlemsorganisationerne yder 
      ophavsretlig rådgivning af medlemmer såvel som
      ikke-medlemmer, vil dette også kunne falde ind   
      under dette punkt

•     Principielle retssager om ophavsretlige spørgsmål, 
      dog ikke i forbindelse med konfliktformål mellem    
      Copydan Tekst & Nodes medlemsorganisationer

•     Møder og seminarer, hvor ophavsretlige spørgsmål
      præger dagsordenen

•     Internationalt arbejde til fremme af ophavsretlige 
      ordninger i lande, hvor udenlandske rettigheds-
      havere ikke får betaling for kopiering og anden brug     
      af ophavsretligt materiale og/eller til konkret støtte  
      for oprettelse af kollektive forvaltningsselskaber i 
      sådanne lande, herunder til kontingent til 
      internationale organisationer, der beskæftiger sig
      med ophavsretlige spørgsmål

•     Tilskud til formidling om ophavsretlige spørgsmål 
       m.v. i den forvaltende organisations publikationer, 
       herunder oprettelse og vedligeholdelse af 
       hjemmeside, under forudsætning af at også 
       ikke-medlemmer inden for pågældende 
       rettighedsgruppe er omfattet af en sådan formidling

•     Annoncering, der henleder ikke-medlemmers 
      opmærksomhed på, at der er en forestående 
      uddeling af legater – eller hvor man efterlyser 

      rettighedshavere, man ikke umiddelbart kan finde

•     Tilskud til ny produktion, hvori rettighedshavere
       inden for Copydan Tekst & Nodes forvaltnings-
       område deltager.

Der kan ligeledes tildeles tilskud til projekter af almen 
kulturel interesse om ophavsret og tilgrænsende 
områder, hvor ”relation til Copydan Tekst & Nodes 
forvaltningsområde” ikke er et krav, som medlems-
organisationerne behøver at iagttage. 

Det er vigtigt i forhold til tildelingen, at medlems-
organisationen giver mulighed for, at repræsenterede, 
såvel som ikke-repræsenterede, danske såvel som 
udenlandske, kan ansøge om tildeling. Dette gælder 
også, hvis tildeling af vederlag ikke sker på baggrund 
af en ansøgning, men i form af tildeling af en pris eller 
lignende. Det kan dog stilles som en betingelse for at 
opnå støtte, at der er en forbindelse til dansk kultur/
litteratur.

Formål der ikke kan anvendes kollektive midler til.

Som tidligere nævnt skal alle rettighedshavere 
behandles ens, hvad enten disse er medlemmer af den 
forvaltende organisation eller ej. Der kan derfor ikke 
anvendes kollektive midler til formål, som kun kommer 
medlemmer til gode. 
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Nedenstående eksempler, som ikke er udtømmende, 
skal anskueliggøre, hvor grænserne går, og hvor 
kollektive midler ikke kan anvendes:

•     Almindelig drift af en medlemsorganisation

•     Køb af fast ejendom eller dækning af husleje

•     Konfliktformål el. lign. mellem    
      Copydan Tekst & Nodes medlemsorganisationer

•     Skatte- og inkassosager, arbejdsretlige 
      medlemssager el. øvrige administrative sager

•     Forsikring af medlemmerne

•     Lån eller driftsgarantier

•     Etableringskapital, hvor støtten indebærer, at 
      tilskudsgiver har retligt krav på indskudte kapital. 

MEDLEMSORGANISATIONERNES 
ADMINISTRATION VED KOLLEKTIV 
FORDELING:

Som nævnt vil det typisk være de respektive 
medlemsorganisationer, som varetager 
administrationen af vederlag, når vederlagene fordeles 
kollektivt til rettighedshaverne.

I de tilfælde hvor medlemsorganisationerne varetager 
fordelingen af de ufordelbare midler ved en kollektiv 
fordeling, er medlemsorganisationen berettiget til at få 
dækket de udgifter, som er nødvendige og dokumenter

RAPPORTERING

Medlemsorganisationerne skal iagttage en række 
forpligtelser, hvilket er fokus for dette punkt, som 
behandler medlemsorganisationernes rapportering til 
Copydan Tekst & Node. 

Forud for modtagelse af kollektive midler skal med-
lemsorganisationen udfylde og fremsende en tro og 
love-erklæring, jf. bilag 2, til Copydan Tekst & Node. 
   
Kollektive midler udbetales til medlemsorganisatio-
nerne. Rapportering fra medlemsorganisationerne skal 
fremsendes til Copydan Tekst & Node. I den forbindelse 

Den generelle politik for anvendelse af 
ufordelbare midler (uddrag): 

4. I det omfang medlemsorganisationerne 
varetager fordelingen af vederlag til rettigheds-
haverne, er den enkelte medlemsorganisation 
berettiget til at dække de udgifter, som er 
nødvendige for varetagelsen af fordelingen.

bare for at kunne varetage fordelingen. Driftsudgifter-
ne, der kan fratrækkes, skal således kunne udskilles fra 
medlemsorganisationens almindelige drift. 
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skal medlemsorganisationerne være opmærksomme på, 
at Copydan Tekst & Node ikke foretager udbetalinger 
til medlemsorganisationen førend der forligger behørig 
rapportering om tidligere tildelte midler. Medlems-
organisationen er forpligtet til specifikt at have allokeret 
de kollektive midler indenfor tildelingsåret + to kalen-
derår. Hovedreglen er, at rapportering skal være Copyd-
an Tekst & Node i hænde ultimo juni, hvorefter den 
fremsendte rapportering vil blive videregivet til ekstern 
revision til kontrol og opfølgning. 

Hvis der opstår uenighed om fortolkning af reglerne om 
kollektiv fordeling af midlerne eller overførsel af midler 
til kollektiv anvendelse, kan sagen indbringes for 
bestyrelsen i Copydan Tekst & Node. 

Medlemsorganisationerne skal være opmærksomme på, 
at dokumentationskravene og den regnskabsmæssige 
rapportering af fordeling af ufordelbare midler bliver 
mere deltaljerede fra 2020. Dette skyldes, at vederlag 
til fordeling fra 2020 er vederlag, som er opkrævet i 
2016, og dermed er de omfattet af krav til rapportering 
i medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. In-
spiration til udformning af gennemsigtighedsrapporten 
kan findes på tekstognode.dk i den af Copydan Tekst & 
Node udarbejdede gennemsigtighedsrapport.

I det følgende sondres der derfor mellem vederlag, som 
medlemsorganisationerne kan få til fordeling i 2018 og 
2019, og vederlag som medlemsorganisationerne kan få 
til fordeling i 2020 og frem. 

a) Vederlag til fordeling 2018 og 2019:

Godkendelse af rapporteringen forudsætter:

•     Årsrapporter vedlagt en udvidet revisorerklæring, jf. 
      bilag 1, fremsendes til Copydan Tekst & Node

•     At der er en klar adskillelse mellem medlems-
      organisationens almindelige drift og de  
      ophavsretsvederlag, organisationen forvalter

•     At rentetilskrivningen til indestående vederlag 
      fremgår af regnskabet

•     At specifikation af administrationsomkostninger for 
      forvaltningen af vederlag fremgår af noter (Der 
      skelnes ikke her mellem forvaltning af individuelle og 
      kollektive midler)

•     At der sker rapportering for alle Copydan Tekst & 
      Node vederlag, jf. revisorerklæringen. Der skal 
      rapporteres om alle vederlag, der er overført og 
      anvendt til kollektive formål 

•     At i de tilfælde, hvor en medlemsorganisation har 
      overført ophavsretsmidler til en fond el. andet 
      tilsvarende organ, skal rapporteringen tillige 
      indeholde redegørelse for disse midlers anvendelse.
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b) Vederlag til fordeling 2020 og frem:

Generalforsamlingen i Copydan Tekst & Node træffer 
beslutning om den generelle politik for anvendelse af 
ufordelbare midler, jf. lov om kollektiv forvaltning af 
ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 2.

Fra 2020 skal medlemsorganisationerne aflevere en 
gennemsigtighedsrapport til Copydan Tekst & Node. 
Gennemsigtighedsrapporten skal indeholde de i bilag 
1 til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret fastsatte 
oplysninger. Det følger af § 23, stk. 5, i lov om kollektiv 
forvaltning, at de regnskabsmæssige oplysninger skal 
revideres af en eller flere revisorer, der er godkendt 
hertil i henhold til revisorloven.

Medlemsorganisationen skal give mulighed for, at 
rettighedshaverne, der er omfattet af gennemsigtig-
hedsrapporten, får mulighed for at godkende rapporten, 
hvilket fx kan ske på den almindelige generalforsamling, 
som afholdes af medlemsorganisationen. 

Medlemsorganisationen skal offentliggøre gennemsig-
tighedsrapporten senest otte måneder efter afslutnin-
gen af det pågældende regnskabsår.

Det er endvidere en forpligtelse, jf. lov om kollek-
tiv forvaltning af ophavsret § 23, stk. 7, at gennem-
sigtighedsrapporten offentliggøres i mindst 5 år på 
medlemsorganisationens hjemmeside, medmindre 
medlemsorganisationen ikke har en hjemmeside, og 

på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside. Såfremt en 
medlemsorganisation ikke har en hjemmeside, skal det 
være muligt at indhente en elektronisk kopi af gennem-
sigtighedsrapporten.
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DEL 2: 
FRADRAG I VEDERLAG 
(REFUSION AF OMKOSTNINGER)
 
I forbindelse med medlemsorganisationernes 
involvering i og samarbejde med Copydan Tekst & 
Node, har de respektive medlemsorganisationer 
mulighed for at anmode om refusion af omkostninger, 
som er forbundet med medlemsorganisationens 
deltagelse i Copydan Tekst & Nodes arbejde. 

Vedtægtsbestemmelse om medlems-
organisationernes mulighed for fradrag: 

§ 7.4. Den enkelte medlemsorganisation kan 
træffe beslutning om, at der skal fradrages en 
mindre andel af deres medlemmers vederlag før 
udlodning til dækning af medlemsorganisatio-
nens nødvendige omkostninger ved deltagelse 
i Copydan Tekst & Nodes bestyrelsesmøder og 
øvrige rettighedsforvaltning. 

Muligheden for medlemsorganisationernes refusion af 
omkostninger er tillige nævnt i politik for fradrag punkt 
2, jf. bilag 5. 

De omkostninger, der kan forventes dækket, er:

•     Tid (opgjort i kroner) medgået ved et 
       bestyrelsesmedlems og/eller suppleantens 
       forberedelse og deltagelse i Copydan Tekst & Nodes 
       bestyrelsesmøder

•     Tid (opgjort i kroner) medgået ved andre møder 
      (forhandlinger, arbejdsgrupper m.v.), som finder sted 
       inden for rammerne af Copydan Tekst & Nodes 
       virksomhed

•     Transport (opgjort i kroner) i forbindelse med 
       mødeaktiviteter m.v. i Copydan Tekst & Node regi

•     Rimelige omkostninger til fremme af rettigheds-
       havernes ophavsretlige interesser, herunder fx 
       lobbyvirksomhed og public awareness inden for  
       Copydan Tekst & Nodes forvaltningsområde.

Et eksempel på en regnskabsmæssig opstilling findes i 
bilag 7.  

RAPPORTERING

Medlemsorganisationer, som ønsker at få dækket deres 
omkostninger, indsender senest 15. november en 
opgørelse i kroner til Copydan Tekst & Node med tyde-
lig og udspecificeret angivelse af, hvilke omkostninger 
medlemsorganisationen har haft i forbindelse med 
arbejdet i Copydan Tekst & Nodes bestyrelse samt 
rettighedsforvaltning i øvrigt. 
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Forslag til ordlyd af revisorerklæring for vederlag, som medlemsorganisationerne kan få til kollektiv fordeling i år 2018 
og 2019:

REVISORERKLÆRING:

om vederlag fra Copydan Tekst & Node for vederlagsår

Som revisor for 

(medlemsorganisationens  navn)

erklærer jeg hermed, at nedenstående vederlag er udbetalt i overensstemmelse med vedtægterne for Copydan Tekst & 
Node.

Jeg er gjort bekendt med Copydan Tekst & Nodes politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne, den generelle 
politik for anvendelse af ufordelbare midler og politik for forvaltningsomkostninger. Jeg er samtidig gjort bekendt med 
”Vejledning om anvendelse af vederlag fra Copydan Tekst & Node”.

Jeg har samtidig påset, at udbetalingerne er indberettet til Told & Skat efter gældende lov.

Dato                                              Underskrift  

. . . .  REVISORERKLÆRING

BILAG 1
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Copydan Tekst & Node udbetaler i henhold til vedtægternes § 7.5 vederlag af ufordelbare midler til medlems-
organisationerne i Tekst & Node for udbetalingsåret 2017. 

I forbindelse med udbetalingen erklærer medlemsorganisationen hermed på tro og love følgende:

1.      Medlemsorganisationen erklærer, at kollektiv fordeling sker i overensstemmelse med retningslinjerne i Copydan 
         Tekst & Nodes vedtægter § 7.5 og Vejledning om anvendelse af Copydan Tekst & Node-vederlag. 

2.      Medlemsorganisationen rapporterer efter udløb af regnskabsåret 2018 ved afgivelse af revisorerklæring med 
         udgangspunkt i bilag 1, samt afgivelse af specifikation af omkostninger. Rapporteringen skal ske til 
         Copydan Tekst & Node.

         Copydan Tekst & Node kan til enhver tid anmode Fællesforeningen, eller andre betroede personer, om assistance.      
         Der kan til enhver tid kræves yderligere dokumentation. Hvis der er tvivl om overholdelse af denne erklærings pkt.  
         1, kan spørgsmålet blive forelagt Tekst & Nodes bestyrelse til afgørelse.

         Der kan ikke udbetales ufordelbare midler til kollektiv fordeling for efterfølgende vederlagsår, hvis der ikke er 
         behørigt rapporteret. 

3.      Medlemsorganisationen er forpligtet til specifikt at have allokeret de kollektive midler indenfor tildelingsåret + to 
          kalenderår.

4.      I det omfang, at Copydan Tekst & Node vederlag udbetales gennem medlemsorganisationerne ved en kollektiv 
          fordeling, påhviler ansvaret for fordelingen medlemsorganisationerne. Medlemsorganisationen erklærer at friholde 
          Tekst & Node for ethvert krav på vederlag, fremsat efter at udbetalingen af vederlaget har fundet sted, af enhver, 
          som falder inden for den eller de kategorier, som medlemsorganisationen modtager vederlag for.

Hvor der er flere medlemsorganisationer repræsenteret i samme rettighedshaverkategori, hæfter disse solidarisk.

. . . .  TRO OG LOVE-ERKLÆRING

BILAG 2
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5.      Udbetaling af medlemsorganisationens andel af de ufordelbare midler til kollektiv fordeling kan ske med 
          frigørende virkning til følgende bank og konto:

         Bank:                                                                                                Reg.nr.: 

         Kontonummer: 

Tro og love-erklæringen gælder for et år. Såfremt ordningen for kollektiv fordeling af ufordelbare midler skal fortsætte, 
skal der underskrives en ny tro og love-erklæring. 

Tro og love-erklæringen skal underskrives i henhold til organisationens tegningsregler. 

Dato:                              For (medlemsorganisation):  
Underskrift
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DEN GENERELLE POLITIK FOR FORENINGENS 
FORDELING AF VEDERLAG TIL RETTIGHEDSHAVERNE

1.      Copydan Tekst & Node har ingen formue, jf. vedtægternes § 7.1.

2.     Efter fradrag af forvaltningsomkostninger fordeles hele det til Copydan Tekst & Node indgåede vederlag til danske 
         og udenlandske rettighedshavere. 

3.     Der foretages så vidt muligt individuel fordeling til rettighedshaverne af de vederlag Copydan Tekst & Node 
         opkræver som led i sin forvaltning af rettigheder. Fordelingen bør så vidt muligt afspejle den faktiske brug af 
         rettighedshavernes værker inden for forvaltningsområderne, jf. vedtægternes § 7.

4.     Hovedreglen for vederlagsfordelingen mellem autor- og udgiversiden er en 50/50–deling af vederlagene. Denne 
         fordelingsmodel blev vedtaget første gang ved stiftelsen af Copydan Tekst & Node (’Kopisektorerne’) i 1980. 

5.     Individuel fordeling af vederlag til rettighedshaverne finder sted senest seks måneder efter det vederlagsår, hvor   
         brugeren er blevet opkrævet betaling.

6.     Der udbetales ikke individuelle vederlag under 100 kr. Hvis det optjente vederlag til en individuel rettighedshaver 
         ikke overstiger 100 kr. over en 3-årig periode, udbetales beløbet ikke. Ved anmodning fra den enkelte individuelle 
         rettighedshaver kan beløb under 100 kr. udbetales.

7.     I det omfang det ikke er muligt for Copydan Tekst & Node at lokalisere rettighedshavere til et litterært værk, vil 
         Copydan Tekst & Node gøre udvalgte oplysninger tilgængelige for offentligheden på Copydan Tekst & Nodes
         hjemmeside, www.tekstognode.dk, i overensstemmelse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 16.

8.     Copydan Tekst & Node søger i videst muligt omfang at indgå repræsentations- og gensidighedsaftaler med 
         udenlandske forvaltningsorganisationer, som kan medføre udveksling af mandater og vederlag, jf. vedtægternes 
         § 6.

. . . .  POLITIK FOR FORDELING AF VEDERLAG
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9.     Ufordelbare midler kan udbetales til Copydan Tekst & Nodes medlemsorganisationer, jf. politik for ufordelbare 
         midler.

10.   Generalforsamlingen træffer beslutning om den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne, jf. 
         lov om kollektiv forvaltning om ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 1.
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DEN GENERELLE POLITIK FOR ANVENDELSE AF UFORDELBARE MIDLER 

1.    Ufordelbare midler er en betegnelse, der dækker over følgende:
      1.1.    Vederlag til rettighedshavere, som det ikke er muligt at udbetale individuelt efter Copydan Tekst & Node har 
                 truffet alle nødvendige foranstaltninger.

2.    Den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler er:
      2.1.    Omfordeling, hvor Copydan Tekst & Node anvender viden fra et andet lignende område til fordelingen. 

      2.2.    Udbetaling til medlemsorganisationerne, som kan anvende midlerne til følgende formål:

          2.2.1.    Støtte til uddannelsesformål, kulturelle eller sociale formål i form af legater, stipendier eller priser til 
                         enkelte rettighedshavere efter ansøgning eller efter medlemsorganisationernes egen beslutning.

          2.2.2.    Støtte til varetagelse af rettighedshavernes retlige, herunder særligt ophavsretlige, interesser.

          2.2.3.    Støtte til kulturelle projekter og aktiviteter, hvori rettighedshaverne er engageret, og som efter 
                         medlemsorganisationernes skøn bør nyde støtte.

      2.3.    Midlerne skal anvendes til såvel repræsenterede som ikke-repræsenterede rettighedshavere samt danske såvel 
                 som udenlandske rettighedshavere.

3.    I det omfang fordelingen af vederlag varetages af medlemsorganisationerne, påhviler ansvaret herfor og afgivelsen 
        af den årlige gennemsigtighedsrapport de enkelte medlemsorganisationer.

4.    I det omfang medlemsorganisationerne varetager fordelingen af vederlag til rettighedshaverne, er den enkelte 
        medlemsorganisation berettiget til at dække de udgifter, som er nødvendige for varetagelsen af fordelingen.

5.    Generalforsamlingen træffer beslutning om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler, jf. lov om
        kollektiv forvaltning af ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 2.

. . . . POLITIK FOR ANVENDELSE AF UFORDELBARE MIDLER
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DEN GENERELLE POLITIK FOR FRADRAG I VEDERLAG TIL RETTIGHEDSHAVERNE

1.    Der foretages fradrag af Copydan Tekst & Nodes forvaltningsomkostninger før fordeling af vederlag til 
       rettighedshaverne, jf. vedtægternes § 7.3. Der kan ikke foretages fradrag i rettighedsvederlag, ud over 
       dokumenterede forvaltningsomkostninger. Copydan Tekst & Nodes forvaltningsomkostninger vil fremgå af det   
       godkendte årsregnskab, som offentliggøres på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside hvert år efter den årlige gene
       ralforsamling ultimo april.

2.    Den enkelte medlemsorganisation er berettiget til at træffe beslutning om, at der skal fradrages en mindre andel af 
        deres medlemmers individuelle vederlag før udbetaling til dækning af medlemsorganisationens nødvendige 
        omkostninger ved deltagelse i Copydan Tekst & Nodes bestyrelsesmøder og øvrige rettighedsforvaltning, jf. 
        vedtægternes § 7.4.

3.    Generalforsamlingen træffer beslutning om den generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne, jf. lov  
        om kollektiv forvaltning af ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 4.

. . . .  POLITIK FOR FRADRAG

BILAG 5
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DEN GENERELLE POLITIK FOR FORVALTNINGSOMKOSTNINGER 

1.    Copydan Tekst & Node har ingen formue, jf. vedtægternes § 7,1. 

2.    Efter fradrag af forvaltningsomkostninger fordeles hele det til Copydan Tekst & Node indgåede vederlag til danske  
        og udenlandske rettighedshavere. 

3.    Tekst & Nodes omkostninger udgøres alene af de begrundede og dokumenterbare omkostninger i forbindelse med 
        Tekst & Nodes virksomhed. 

4.    Forvaltningsomkostningerne vil til enhver tid fremgå af årsrapporten (herunder gennemsigtighedsrapporten) for det 
        pågældende regnskabsår.

. . . . POLITIK FOR FORVALTNINGSOMKOSTNINGER

BILAG 6



21

EKSEMPEL:

* Bilag vedlagt særskilt
** Bilag vedlagt særskilt
*** Bilag vedlagt særskilt 

Dato:                           Underskrift:  

Dato TimerFormål

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Strategimøde

Møde om digitaliseringsprojekt vedr. xx

Gå-hjem-møde

Nordisk Stormøde*

Transport: bestyrelsesmøder**

Transport: øvrige møder***

Á kr. Total

. . . .  FRADRAG I VEDERLAG (REFUSION)
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