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Adresse:
Skt. Hans Torv 26, 5.
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Stiftelse og medlemskreds
Dansk Kapelmesterforening er en faglig forening stiftet 1937. Som medlemmer kan optages professionelt
arbejdende dirigenter og kapelmestre inden for den klassiske musik, militærmusikken samt teater-, show-, jazz- og
populærmusikområdet.

Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes kunstneriske, faglige og økonomiske interesser.
Foreningen administrerer fordelingen af kollektive midler fra Gramex og Copydan bl.a. gennem legater til kulturelle,
sociale og uddannelsesmæssige formål.
Endvidere fordeler foreningen de individuelle Verdes-TV-vederlag til rettighedshavere inden for TV-området.

Juridisk og forvaltningsmæssig struktur
Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen i Dansk
Kapelmesterforening står for den daglige ledelse og administration samt for uddelingen af de ophavsretslige
vederlag fra Gramex og Copydan.
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Data om foreningen

Foreningens bestyrelse består af:
Jesper Grove Jørgensen (Formand
Henrik Vagn Christensen (Næstformand)
Peder Kragerup (Kasserer)
Bodil Heister (Sekretær)
Jonas Johansen

Generalforsamlingen er foreningens og fondens øverste myndighed.

Dansk Kapelmesterforening har modtaget vederlag vedr. udnyttelser foretaget i hele 2020 fra Copydan AVU-midler,
Copydan Kulturplus, Copydan Verdens-TV og til individuel fordeling samt til kulturelle, sociale og
uddannelsesmæssige formål. Fordelingen af 2020-midlerne foretages på baggrund af den af foreningens
generalforsamling godkendte fordelingspolitik.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger fratrækkes før fordeling af vederlag. Administrationsomkostningerne udgøres af de
direkte omkostninger for de enkelte rettighedsområder samt fællesomkostninger som fordeles forholdsmæssigt på
de respektive områder.

Aktivitetsrapport
Dansk Kapelmesterforening har modtaget de nedenfor beskrevne vederlag fra Copydan AVU-medier, Copydan
KulturPlus og Copydan VerdensTV til individuel fordeling og til kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål.
Fordelingen foregår i 2021 efter den på generalforsamlingen godkendte fordelingspolitik. Fordelingen vil efter
bearbejdning af indsamlede registreringsdata blive gennemført senest pr. 30. september 2021.

Godkendt på Dansk Kapelmesterforenings generalforsamling 25. august 2021
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Administration

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag

Til bestyrelsen i Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden.
Konklusion
Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter uddrag af mellemregninger pr. 31. december
2020, er uddraget af de reviderede årsregnskaber for Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden.

Regnskabsuddraget
Regnskabsuddraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ifølge årsregnskabslovens
klasse A, der er anvendt ved udarbejdelsem af de reviderede årsregnskaber for Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden. Regnskabsuddraget kan derfor ikke læses som erstatning
for de rreviderede årsregnskaber for Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden.
Disse årsregnskaber og regnskabsuddraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er
indtruffet efter datoen på vores erklæringer om disse årsregnskaber.
Regnskabsuddraget er alene udarbejdet med det formål at leve op til kravene i henhold til lov om
kollektiv forvaltning af ophavsret § 23.
De reviderede årsregnskaber og vores revisionspåtegning deri
Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 16.juni 2021 om
årsregnskabene for Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden.
Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af regnskabsuddrag og de reviderede årsregnskaber i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabsuddraget i alle væsentlige
henseender er konsistent med de reviderede årsregnskaber på grundlag af vores handlinger, som
er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om
regnskabssammendrag.

København, den 16. juni 2021
Revisionsfirmaet Benny Jensen ApS
CVR.nr. 17 93 79 87

Benny Jensen
statsautoriseret revisor
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Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddrag af mellemregninger af de
reviderede årsregnskaber for Dansk Kapelmesterforening og Kapelmesterfonden i alle væsentlige
henseender er konsistent med de årsregnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens klasse A.
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Oversigt over Verdens TV - konti pr. 31. december 2020
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Vederlag fra vederlagsår 2020, der afventer fordeling
Uuddelt for 2020 (til uddeling i 2021)

1.192.952

Uuddelt for 2013 (til uddeling i 2021)

276

Uuddelt for 2014 (til uddeling i 2021)

478

Uuddelt for 2015 (til uddeling i 2021)

894

Uuddelt for 2016 (til uddeling i 2021)

4

Uuddelt for 2017 (Nationale midler afregnes 2021)

184

Uuddelt for 2018 (Nationale midler afregnes 2021)

1.957

Uuddelt for 2019 (Nationale midler afregnes 2021)

173.261

Kollektive midler til SKU formål (2019)

2.224
179.277

Samlede hensættelser til eventuelle vederlagskrav
Hensættelser for 2017

296.302

Hensættelser for 2018

112.619

Hensættelser for 2019

186.887
595.808
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Vederlag fra tidligere vederlagsår, der afventer fordeling
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