Vilkår for brug af billeder i Menighedsrådet

1. Aftalens omfang
1.1 Omfattede brugere
Aftalen er indgået mellem VISDA og et eller flere menighedsråd for det eller de sogne som er
underlagt menighedsrådet(ene) (i det følgende benævnt ’Menighedsrådet’).
1.2. Omfattede billeder
Aftalen har aftalelicensvirkning i henhold til ophavsretslovens § 24 a, og omfatter brug af alle
offentliggjorte isolerede trykte og digitale billeder af både danske og udenlandske kunstnere, med
de undtagelser og begrænsninger som følger af denne aftale, jf. pkt. 2.
Ved isolerede billeder forstås alle former for maleri, tegning, litografi, mosaik, relief, skulptur,
installation, kunsthåndværk, fotografi, design, videokunst og lignende som omfattet af
ophavsretslovens § 24a og som er adskilt fra eventuel tilhørende tekst, fx som selvstændig digital
billedfil.
Billeder fra alle offentligt tilgængelige digitale såvel som analoge kilder er omfattet af aftalen, fx
åbne hjemmesider, billedsøgemaskiner, sociale medier samt indscannede billeder fra trykte bøger
og lign udgivelser, med de begrænsninger som følger af aftalens pkt. 2.2 og 2.3.
1.3. Omfattet brug af billederne
Med denne aftale får Præsten, menighedsrådets medlemmer, menighedsrådets ansatte, frivillige
samt af eksterne foredragsholdere ret til at bruge isolerede digitale og trykte billeder ved
gudstjenester, ved kirkelige handlinger, i undervisning i kirkeligt regi, f.eks.
konfirmationsundervisning, i præstens, menighedsrådets medlemmers, menighedsrådets ansattes-,
frivilliges- og andre eksternes offentlige foredrag i kirkeregi, samt bruge billeder i Menighedsrådets
interne arbejde.
Med aftalen kan Præsten, menighedsrådets medlemmer, menighedsrådets ansatte, frivillige samt
esterne foredragsholdere således f.eks. bruge billeder hentet fra Internettet, lave digitale og trykte
kopier af billeder, overføre billederne til andre medier som f.eks. overhead, dias, digitale
præsentationer, interne digitale netværk, cd-rom og andre digitale medier.
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2. Særlige forhold og begrænsninger
2.1. Menighedsrådets forpligtelser
Det forudsættes, at det eksemplar, der anvendes som grundlag for brugen er et lovligt offentliggjort
eksemplar.
Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af værket, jf. ophavsretsloven
§ 3, stk. 1. Billedet må ikke ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug kræver eller
gengives på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for kunstneren, jf. lovens § 3, stk.
2.
Menighedsrådet skal sikre, at billeder gengivet i henhold til denne aftale alene anvendes i de i pkt.
1.3 nævnte situationer. Interne digitale netværk, hvori der lagres billeder, skal være behørigt
adgangsbeskyttet, f.eks. ved anvendelse af password.
Præsten og menighedsrådets ansatte må dog, i et begrænset omfang, på Menighedsrådets digitale
platforme og på tryk gengive kunstværker (undtaget Fotografi) til at annoncere for arrangementer
som afholdes af Menighedsrådet i menighedsrådets egne lokaler.
2.2. Brug som falder uden for denne aftale
Alle danske og udenlandske kunstnere er omfattet af denne aftale, dog har enkelte kunstnere i
henhold til ophavsretslovens § 24 a nedlagt forbud mod at deres værker bliver gengivet/kopieret.
Brug af disse kunstneres værker er derfor ikke omfattet af denne aftale, men kræver særlig aftale
med ophavsmanden. En opdateret liste over de pågældende kunstnere er tilgængelig på VISDA’s
hjemmeside under https://visda.dk/kunstnere-udenfor-aftalelicens/. Kirken er forpligtet til at
respektere denne liste.

2.3. Dispositionsbegrænsende aftaler
Brug af billeder i henhold til denne aftale skal respektere eventuelle dispositionsbegrænsende
aftaler, som Menighedsrådet har indgået eller under aftaleperioden indgår direkte med
rettighedshavere. Det kan f.eks. dreje sig om abonnementsaftaler, databaser mv. som kan
indeholde særlige begrænsninger i Menighedsrådets brug af materialet.
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3. Pris
3.1. Beregning af pris
Vederlaget for brugen af isolerede billeder fastsættes på baggrund af det samlede antal af
folkekirkemedlemmer af det eller de af aftalen omfattede sogn, efter følgende trinskala:


Hvor aftalen tegnes for et eller flere sogne med samlet under 1.000 folkekirkemedlemmer
betales 0,82 kr. pr medlem pr. år.



Hvor aftalen tegnes for et eller flere sogne med samlet mellem 1.000 og 5.000
folkekirkemedlemmer betales 0,72 kr. pr medlem pr. år.



Hvor aftalen tegnes for et eller flere sogne med samlet over 5.000 folkekirkemedlemmer
betales 0,62 kr. pr medlem pr. år.

Antallet af folkekirkemedlemmer jf. sogn.dk pr 1. januar lægges til grund for årets betaling.
Prisen reguleres årligt pr 1. januar jf. udviklingen i forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik for
oktober året før. Første regulering sker 1. januar 2018.
3.2. Betaling
Der betales for kalenderåret forud. VISDA sender hvert år faktura til Menighedsrådet i årets første
kvartal.
Første gang forfalder beløbet til betaling ved aftalens underskrift. Ved tilslutning betales et
forholdsmæssigt beløb for årets resterende måneder.

4. Tilslutning og varighed
Aftalen træder i kraft fra og med den dag hvor Menighedsrådet har betalt tilsendt faktura fra VISDA
og løber indtil den bliver opsagt skriftligt med minimum 3 måneders varsel til udløb den 31.
december det samme år.
Ved manglende rettidig betaling af tilsendt faktura, jf. pkt. 3.2 er VISDA berettiget til at ophæve
aftalen med øjeblikkelig virkning.
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Ved opsigelse eller ophævelse af aftalen bortfalder alle Menighedsrådets rettigheder til brug af
billeder under denne aftale.
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