VEDTÆGTER
for
VISDA – Visuelle Rettigheder i Danmark

§1

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er VISDA – Visuelle Rettigheder i Danmark. Som binavn Copydan Billeder
samt Copydan Billedkunst.

1.2

Foreningens hjemsted er København.

§2

Formål

2.1

Foreningen har til formål at forvalte ophavsrettigheder for billedautorer inden for forskellige
områder, hvor forvaltningen ifølge ophavsretsloven er tillagt Foreningen, og i øvrigt i det
omfang, det er besluttet af bestyrelsen. Foreningen repræsenterer også arvinger, der er
indehavere af ophavsretten til værkstyper, omfattet af Foreningens forvaltningsområde.
Billedautorer og disses arvinger benævnes samlet rettighedshavere.

2.2

Foreningen kan opnå godkendelse fra Kulturministeriet vedrørende såvel specifikke
forvaltningsområder, jf. ophavsretslovens § 24a, § 30, § 30a og § 38, som andre fremtidige
forvaltningsområder.

2.3

Ved billedautorer forstås alle slags billedkunstnere såsom malere, billedhuggere, grafikere,
tegnere, illustratorer, kunsthåndværkere, fotografer samt hermed beslægtede
ophavsmænd. Ved billedkunst forstås bl.a. maleri, tegning, litografi, mosaik, relief, skulptur,
installation, kunsthåndværk, fotografi, design, videokunst og lignende som omfattet af
ophavsretslovens § 24a, § 30, § 30a og § 38.

§3

Medlemskab

3.1

Ved vedtagelsen af disse vedtægter består Foreningen af følgende medlemsorganisationer:
Billedkunstnernes Forbund
Dansk Forfatterforening, Illustratorgruppen

Dansk Fotografisk Forening
Dansk Journalistforbund: Pressefotografforbundet
Dansk Journalistforbund: DJ:Fotograferne
Dansk Journalistforbund: Bladtegnerne
Dansk Journalistforbund: Visuelt forum
Danske Billedkunstneres Fagforening
Danske Kunsthåndværkere & Designere
Danske Tegneserieskabere
Film- og TV-arbejderforeningen (Stillfotografer)
Tegnerne. Tegnerforbundet af 1919
HK Privat (Tegnere, Grafikere og Illustratorer)
3.2

Organisationer, der ved vedtagelsen af disse vedtægter, ikke er medlemmer, kan opnå
medlemskab af Foreningen, hvis der er tale om en organisation af billedautorer inden for
Foreningens forvaltningsområde, og hvis de rettighedshavere, organisationen
repræsenterer, i gennemsnit de seneste 3 afregningsår samlet har fået udbetalt et beløb fra
Foreningen for brug af billeder i Danmark svarende til minimum halvdelen af gennemsnittet
for de medlemsorganisationer, som allerede er medlemmer.

3.3

For at en organisation kan blive medlem, skal den dokumentere, at den repræsenterer
individuelle rettighedshavere og er berettiget til at lade sine medlemmers rettigheder blive
forvaltet af Foreningen. Organisationer, der repræsenterer producenter og/eller udgivere,
kan ikke opnå medlemskab.

3.4

Begæring om optagelse som medlem af Foreningen skal forelægges Foreningens bestyrelse
til godkendelse. Afslag skal begrundes skriftligt. Bestyrelsen kan meddele dispensation fra
ovennævnte økonomiske optagelseskrav.

3.5

Individuelle rettighedshavere kan ikke blive medlemmer af Foreningen.

3.6

På Foreningens hjemmeside findes en til hver tid opdateret liste over
medlemsorganisationer.

3.7

Medlemsorganisationerne skal overholde Foreningens vedtægter og de beslutninger,
Foreningens kompetente organer træffer inden for Foreningens forvaltningsområde.

3.8.

Medlemskabet af Foreningen kan i overensstemmelse med § 15 bringes til ophør med
omgående virkning, hvis medlemsorganisationen ikke længere opfylder betingelserne for
medlemskab.
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3.9

Medlemskab af Foreningen kan opsiges skriftligt inden udgangen af juni til ophør ved
udgangen af det pågældende kalenderår

3.10

Udtræden af foreningen fritager ikke en organisation for sådanne længerevarende
forpligtelser over for Fællesforeningen Copydan, som foreningen gyldigt måtte have påtaget
sig under medlemskabet.

§4

Mandater

4.1

Enhver medlemsorganisation overdrager til Foreningen retten til på de repræsenterede
individuelle rettighedshaveres vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for
værksudnyttelse inden for Foreningens til enhver tid værende forvaltningsområder og
bemyndiger Foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt, som er forbundet
med varetagelsen af denne ret.

4.2

De i § 4.1 nævnte mandater er ikke-eksklusive og gælder kun i det omfang,
medlemsorganisationerne repræsenterer de pågældende rettigheder på vegne af
rettighedshaverne.

4.3

Medlemsorganisationerne kan vælge at begrænse overdragelsen af rettighederne i medfør
af § 4.1 til et eller flere forvaltningsområder og et eller flere territorier. Dette sker i
medlemserklæringen.

4.4

En medlemsorganisation kan beslutte, at en specifikt afgrænset materialeart og/eller
udnyttelsesform holdes uden for en specifik aftale.

4.5

I det omfang Foreningen erhverver ret fra medlemsorganisationer og individuelle
rettighedshavere til at forvalte rettigheder uden for Danmark, er Foreningen forpligtet til
gennem gensidighedsaftaler med udenlandske organisationer at søge at opkræve vederlag
på forvaltningsområderne i andre lande.

4.6

I kraft af indgåede gensidighedsaftaler med udenlandske organisationer af rettighedshavere
kan Foreningen også repræsentere sådanne udenlandske rettighedshavere.

§5

Individuel rettighedsforvaltning

5.1

Individuelle billedautorer og andre rettighedshavere kan ved skriftlig aftale overdrage
forvaltningen af deres ophavsrettigheder til Foreningen inden for de i § 2 nævnte
forvaltningsområder. Vilkårene for forvaltningen fastsættes af bestyrelsen.
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§6

Forvaltningsafdelinger

6.1

Bestyrelsen kan beslutte, at forvaltningen af rettighederne inden for de forskellige områder
finder sted i særskilte forvaltningsafdelinger efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.

6.2

Foreningen forvalter med hjemmel i ophavsretslovens § 38 og efter godkendelse fra
Kulturministeriet vederlag, der tilkommer billedkunstnere ved erhvervsmæssigt videresalg af
værker af billedkunst (følgeretten) på vegne af alle berettigede rettighedshavere.
Foreningen opkræver vederlagene hos de handlende og udbetaler dem efter fradrag af
administrationsomkostninger til danske og udenlandske rettighedshavere. Bestyrelsen
træffer beslutning om anvendelsen af midler, der ifølge ophavsretslovens § 38, stk. 4 og 5
tilfalder Foreningen.

§7

Fordeling af vederlag

7.1

Der skal foretages individuel fordeling blandt rettighedshaverne af de vederlag Foreningen
opkræver som led i sin forvaltning af disses rettigheder. Fordelingen bør så vidt muligt
afspejle den faktiske brug af rettighedshavernes værker inden for forvaltningsområderne.

7.2

Efter fradrag af omkostningerne ved forvaltningen udbetales hele det indgåede vederlag for
værksudnyttelse til de individuelle rettighedshavere jf. § 7.1, til medlemsorganisationerne jf.
§ 7.3, eller til de udenlandske forvaltningsorganisationer med hvem der er indgået aftale om
udveksling af vederlag. I det omfang vederlagsfordeling varetages af
medlemsorganisationerne, finder § 1, stk. 6 og 7, og § 24 i lov om kollektiv forvaltning af
ophavsret anvendelse.

7.3

Såfremt det ikke er muligt at foretage individuel fordeling i henhold til § 7.1, kan bestyrelsen
træffe beslutning om fordeling af midlerne til kollektive formål i det omfang, det er i
overensstemmelse med § 15 og § 16 i lov om kollektiv forvaltning og Foreningens generelle
politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne. Medlemsorganisationerne inden for et
forvaltningsområde kan efter beslutning i bestyrelsen anvende ufordelbare midler i henhold
til lov om kollektiv forvaltnings § 16, stk. 7 og 8. I det omfang midler 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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7.4

7.5

Foreningen er forpligtet til gennem repræsentations- og gensidighedsaftaler med
udenlandske organisationer eller på anden måde aktivt at medvirke til at udenlandske
rettighedshavere modtager vederlag.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige
formål, jf. lov om kollektiv forvaltning § 14. I det omfang midler anvendes gennem
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.

§8

Generalforsamlingen

8.1

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

8.2

Foreningen afholder generalforsamling inden udløbet af april måned.

8.3

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver
enkelt medlemsorganisation.

8.4

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel, når bestyrelsen
finder det formålstjenligt, eller når det forlanges af mindst en tredjedel af medlemsorganisationerne.

8.5

Medlemmer kan stemme elektronisk, hvis de ikke kan møde op til generalforsamlingen.
Elektronisk afstemning skal være afsluttet senest 3 dage inden generalforsamlingen.

8.6

Der kan ved hver generalforsamling gives fuldmagt til andre medlemsorganisationer. Hver
medlemsorganisation kan dog højst repræsentere én anden organisation ved fuldmagt.

8.7

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Valg af dirigent og referent
Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse
Fremlæggelse af budget til orientering
Eventuelle vedtægtsændringer
Den generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne.
Den generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler
Den generelle investerings – og risikostyringspolitik
Den generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne
Beslutning om anvendelse af ufordelbare midler til rådighed

10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af den årlige gennemsigtighedsrapport
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af foreningens revisor
Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer til Fællesforeningen Copydans
bestyrelse.
Eventuelt

8.8

Dagsordenen og forslag fra bestyrelsen skal meddeles medlemmerne sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.

8.9

Forslag fra medlemmerne, herunder forslag vedrørende punkt 11-14 skal være bestyrelsen i
hænde senest det pågældende års 1. marts, for at de pågældende forslag kan blive fremsat
på generalforsamlingen. Sådanne forslag offentliggøres for medlemmerne inden
generalforsamlingen.

8.10

Dagsorden skal anføres i indkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger.

8.11

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen, skal en medlemsorganisation som minimum
have været medlem af Foreningen de 3 forudgående hele regnskabsår. Hver
stemmeberettiget medlemsorganisation har på generalforsamlingen én stemme.

8.12

Alle anliggender bortset fra ændring af vedtægter og valg til udvalg afgøres ved almindelig
stemmeflerhed. Ændring af vedtægter kan kun foretages, når mindst tre fjerdedele af
medlemsorganisationerne er til stede, og to tredjedele af de afgivne stemmer stemmer for
de foreslåede vedtægtsændringer. Er ikke tre fjerdedele af medlemsorganisationerne til
stede, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling med angivelse af de foreslåede
vedtægtsændringer, der kan vedtages, når to tredjedele af de på generalforsamlingen
afgivne stemmer stemmer herfor.

§9

Bestyrelsen

9.1

Bestyrelsen består af 13 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Ved
afstemninger har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Ved lige antal stemmer er
formandens stemme afgørende. Hver medlemsorganisation indstiller en kandidat til
bestyrelsen, og hver medlemsorganisation kan maksimalt have et medlem af bestyrelsen.

9.2

Får et bestyrelsesmedlem varigt forfald, afløses denne af en suppleant, der udpeges af den
samme medlemsorganisation. Suppleanten sidder indtil førstkommende generalforsamling.
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9.3

Bestyrelsen vælger selv sin formand samt sin næstformand. Formanden og næstformanden
vælges for et år ad gangen.

9.4

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, der er valgt for et år ad gangen.
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden samt mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen. Formand og næstformand er identiske med formand og næstformand i
bestyrelsen.

9.5

Bestyrelsen holder møde, så ofte det forlanges af formanden eller 2 af bestyrelsens øvrige
medlemmer.

9.6

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske senest 14 dage før mødet. I ekstraordinære tilfælde
kan bestyrelsesmøder dog indkaldes telefonisk med 7 dages varsel, såfremt
forretningsudvalget er enige om, at dette er nødvendigt. Formanden er pligtig at indkalde til
bestyrelsesmøde, hvis to bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller Foreningens revisor
begærer det med angivelse af dagsorden.

9.7

For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, kræves det, at mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Repræsentation kræver tilstedeværelse eller afgivelse af skriftlig
fuldmagt til et andet medlem.

9.8

Formandskabet kan i særlige tilfælde beslutte, at bestyrelsesmateriale skal fremsendes til
skriftlig godkendelse. Til vedtagelse af en indstilling til beslutning udsendt til skriftlig
godkendelse fastsættes en frist på ikke under 8 hverdage. Har administrationen ikke
modtaget indsigelser imod indstillingen inden fristens udløb, betragtes indstillingen som
godkendt.

9.9

Bestyrelsen kan fastsætte et vederlag for sine medlemmer for deres arbejde.

§ 10

Tilsyn og klageadgang

10.1

Bestyrelsen fører løbende tilsyn med foreningens aktiviteter.

10.2

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer og procedurer vedrørende klagebehandling.
Retningslinjerne vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside.

§ 11

Administration og tegningsret

11.1

Bestyrelsen ansætter en direktør.
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11.2
11.3

Direktøren varetager den daglige drift af Foreningen.
De generelle rammer for løn og arbejdsvilkår for direktøren og Foreningens medarbejdere
fastsættes af bestyrelsen.

11.4

Bestyrelsens formand eller næstformand tegner sammen med direktøren Foreningen.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12

Foreningens formue og hæftelse

12.1

Foreningen har ingen formue.

12.2

Foreningen hæfter ikke for Fællesforeningen Copydans forpligtelser og Fællesforeningen
Copydan hæfter ikke for Foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter ikke for
organisationernes forpligtelser, og medlemsorganisationerne hæfter ikke for Foreningens
forpligtelser.

§ 13

Regnskab og budget

13.1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

13.2

Bestyrelsen fastsætter budget.

13.3

Foreningens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor.

13.4

Foreningens revisor kan forlange Foreningens bestyrelse indkaldt til drøftelse af nærmere
angivne økonomiske eller regnskabsmæssige forhold.

§ 14

Voldgift

14.1

Enhver tvist, som måtte opstå vedrørende Foreningens forhold, forhold mellem
medlemsorganisationerne og Foreningen, forhold mellem repræsenterede rettighedshavere
og Foreningen, samt tvister mellem medlemsorganisationer om vederlagsfordelingen skal
afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler
herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.
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§ 15

Eksklusion

15.1

Såfremt en medlemsorganisation ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse
vedtægter, eller undlader at efterkomme et af bestyrelsen lovligt udstedt påbud, eller på
afgørende måde modarbejder Foreningens virksomhed og interesser, kan bestyrelsen
beslutte at ekskludere medlemsorganisationen fra Foreningen.

15.2

Den pågældende medlemsorganisation skal senest samtidig med indkaldelsen af
bestyrelsesmødet særskilt underrettes skriftligt om forslaget og have mulighed for at
fremføre sine synspunkter over for bestyrelsen, før denne træffer beslutning om
eksklusionsforslaget.

15.3

Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den pågældende medlemsorganisation inden
for en frist af 14 dage indbringes for en voldgiftsret til prøvelse jf. § 14.1. Klagen til
voldgiftsretten har opsættende virkning på beslutningen.

15.4

Eksklusionen fritager ikke den ekskluderede medlemsorganisation for at fyldestgøre sine
forpligtelser over for Foreningen indtil det tidspunkt, medlemsorganisationen selv kunne
være udtrådt med vedtægtsmæssigt varsel.

§ 16

Habilitet

16.1

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, som angår
bestyrelsesmedlemmet selv, eller i hvilken denne har en sådan interesse, at det vil kunne
påvirke bestyrelsesmedlemmets holdning.

16.2

Bestyrelsesmedlemmer skal én gang årligt underskrive en erklæring vedrørende
interessekonflikt.

§ 17

Fællesforeningen Copydan

17.1

Foreningen er medlem af Fællesforeningen Copydan.
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§ 18

Opløsning

18.1

Opløsning af Foreningen kan ske gennem vedtagelse på en generalforsamling med et flertal
på fire femtedele af de afgivne stemmer. Efter at Foreningen har udredt alle forpligtelser i
forhold til rettighedshaverne, til Fællesforeningen Copydan og til andre fordringshavere,
realiseres værdierne og nettoprovenuet deles mellem medlemsorganisationerne i henhold
til den af generalforsamlingen senest vedtagne fordelingsplan.

§ 19

Ikrafttræden

19.1

Disse vedtægter træder i kraft den 6. juni 2017 og træder i stedet for Foreningens hidtidige
vedtægter.
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