
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

2.4. Medlemsorganisationerne er forpligtet til specifikt at have anvendt de kollektive midler inden for 

tildelingsåret + to kalenderår. Er tildelte midler ikke anvendt inden for denne periode, vil det beløb 

der ikke er anvendt blive modregnet i forbindelse med tildeling af nye midler. 

 

3. 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. 

 

4. Medlemsorganisationerne skal årligt udarbejde en regnskabsmæssig rapportering, som skal være 

Copydan Tekst & Node i hænde ultimo maj, hvorefter den videregives til ekstern revision.  

 

5. I det omfang fordelingen af vederlag varetages af medlemsorganisationerne, påhviler ansvaret herfor 

og afgivelsen af den årlige gennemsigtighedsrapport, jf. lov om kollektiv forvaltning § 23, de enkelte 

medlemsorganisationer, jf. vedtægternes § 7.5. 

 

DEN GENERELLE POLITIK FOR ANVENDELSE AF UFORDELBARE MIDLER 

 ∙ ∙ POLITIK FOR UFORDELBARE MIDLER ∙ ∙ 



6. Gennemsigtighedsrapporten skal efterfølgende tilgængeliggøres på både medlemsorganisationens 

hjemmeside og på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside i en femårig periode, jf. lov om kollektiv 

forvaltning § 23, stk. 7. Medlemsorganisationen er forpligtet til at fremsende 

gennemsigtighedsrapporten til Copydan Tekst & Node. 

 

7. Copydan Tekst & Node foretager ikke udbetalinger til medlemsorganisationer førend der foreligger 

behørig rapportering (regnskabsmæssig rapportering og gennemsigtighedsrapport) om tidligere tildelte 

kollektive midler. 

 

8. Generalforsamlingen træffer beslutning om den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler, 

jf. lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 6, stk. 5, pkt. 2. 
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