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 . . RAPPORTERING FRA 18. NOVEMBER TIL 13. DECEMBER 2019 . .  

 

TAK FORDI I HAR EN KOPIAFTALE 
Kommunen har en kopieringsaftale med Copydan Tekst & Node. Det betyder, at I som institution kan kopiere og 

afskrive fra tekster og noder i forbindelse med jeres arbejde. I kan f.eks. kopiere fra materiale som bøger, 

sangbøger, opskriftshæfter, nodehæfter, faglitteratur, aviser, årsrapporter, ugeblade, tidsskrifter og indhold fra 

internettet. 

VI BEDER OM JERES HJÆLP I FIRE UGER 
Copydan Tekst & Node udbetaler vederlag for kopiering til forfattere, udgivere m.fl., men det kan vi ikke gøre 

uden jeres hjælp. Hver gang I kopierer i perioden fra 19. november til 14. december, beder vi jer derfor tage en 

ekstra kopi og sende til os. På den måde kan vi se, hvem der skal kompenseres for brug af deres materiale. Vi 

kalder det rapportering. 

SÅDAN RAPPORTERER I 
Alle vores kunder rapporterer på skift til os, og det er nu blevet jeres tur til at fortælle os, hvad og hvor meget 

I kopierer. I skal oplyse os om alt det tekst- og nodemateriale, som I kopierer eller afskriver fra. Undtaget er 

love, formularer, offentlige dokumenter og materiale, som I selv har udarbejdet eller har rettighederne til. 

  TAG EN EKSTRA KOPI TIL OS 

- af alt det, som I fotokopierer, printer, skanner, downloader, copy-paster eller afskriver. 

- af de kopier, som I deler, uploader og fremviser via mail, intranet, internt drev, PowerPoint m.m.-    

af de kopier og afskrifter, som I bruger jævnligt fra f.eks. mapper/hæfter, opslagstavler, intranet,       

internt drev m.m. 

  UDFYLD INFORMATIONER OM KOPIEN 

-    Udfyld en rapporteringsseddel med titel, forfatter, udgiver, antal kopier m.m.       

I får en blok med sedler tilsendt. 

  SAML SAMMEN 

-    Klips rapporteringssedlen sammen med kopien, og saml til bunke. Efter de fire uger sender I       det 

hele ind til os. 

I ER MED TIL AT GØRE EN STOR FORSKEL 
Rapporteringen er ikke en kontrol af, hvad, hvor meget eller hvordan I kopierer. Vi bruger kun jeres oplysninger 

til at sikre, at de forfattere, komponister, illustratorer og udgivere, som I kopierer fra, kan få penge. De fire uger 

med rapportering betyder derfor meget for rigtig mange mennesker      for på grund af jer får de betaling for  

brug af deres materiale. Tak for hjælpen.  

SPØRGSMÅL? 

Kontakt researcher Kasper Lauge Just på 

klj@copydan.dk  /  tlf.: 35 44 14 51. 

 

 

 


