
RAPPORTERING 
 

Det er tid til at rapportere 
I en periode skal I fortælle os, hvad og hvor meget I kopierer af beskyttet materiale 
Det er f.eks. salmebøger, sangbøger, nodehæfter, faglitteratur, aviser, bøger, tidsskrifter og indhold fra internettet.  
Registrér, hver gang I kopierer, og send materialet til os – på den måde kan vi udbetale vederlag til rettighedshaverne. 
 
Jeres kopiforbrug er det materiale, som I bruger og fremstiller i andre eksemplarer end det originale 
Det er f.eks. salmer og sange, som kopieres eller skrives af; noder, som omarbejdes; skriftsteder, som omdeles, eller faglitteratur 
og andet indhold fra internettet, som vises i PowerPoint eller bruges digitalt. I kan læse mere nedenfor. 
Vælg mellem 2 rapporteringsmåder  

 

  
 

 
 
 
 

 

 
Har I spørgsmål?  
Læs mere på https://tekstognode.dk/virksomheder, eller kontakt vores medarbejdere:  
Bibliotekar og researcher Hans Peter Jørgensen – hpj@tekstognode.dk / 35 44 14 73. 
Bibliotekar og researcher Lene Elgstrøm lae@tekstognode.dk / 35 44 14 69. 

AF JERES KOPIFORBRUG TIL COPYDAN TEKST & NODE    
 

PAPIRKOPIER/PRINTS 
1. Tag en ekstra kopi af det kopierede materiale. 

 
2. Udfyld en af de tilsendte rapporteringssedler 

                              eller 
Tag en kopi af kolofonen, og skriv hvor mange 
personer, der modtager/ser kopien. 

 
3. Klips det sammen, og læg det til side. 

 
4. Indsend alt materiale samlet efter perioden. 

 

 

DIGITALE KOPIER 
Send en e-mail til kopi@tekstognode.dk, og vedhæft 
det kopierede materiale. Husk at oplyse følgende:  
 
1. Kilden (forfatter, titel, ISBN/ISSN, evt. URL). 

 
2. Kundenummer og navn på sogn/kirke. 

 
3. Antal personer, der modtager/ser kopien. 

I SKAL RAPPORTERE, NÅR I: 
● fotokopierer, printer, skanner, downloader eller copy-paster fra beskyttet materiale 
● deler eller uploader beskyttet materiale via e-mail, på intranet eller på sognets/kirkens interne drev 
● har kopier/afskrifter af beskyttet materiale i mapper, hæfter eller på intranet/drev, som bruges jævnligt 
● fremviser beskyttet materiale i PowerPoint-præsentationer eller på andre interaktive tavler 
● skriver af fra beskyttet materiale – f.eks. salmer, noder, sange eller historier til hæfter, mapper og lign. 
● har kopier/afskrifter af beskyttet materiale på jeres opslagstavler, skriveborde og lign. 
 
I SKAL IKKE RAPPORTERE, NÅR I: 
● anvender e-mails, breve og andet materiale, som I selv har udarbejdet 
● anvender materiale, som I selv har rettighederne til 


