
 

 
FYRAFTENSMØDER I AARHUS OG KØBENHAVN 

 
KOM OG HØR OM DINE COPYDANPENGE 
 

Bliver dine værker kopieret på uddannelsesinstitutioner? 

Hvad kan Copydan Tekst & Node gøre for mig? 
Hvorfor får jeg aldrig vederlag fra Copydan Tekst & Node? 

Dansk Forfatterforening har inviteret Vibeke Andersen, afdelingschef Research & 
Dokumentation samt forhandlingschef Stefan Eland Kristensen fra Copydan Tekst & Node til 
at gennemgå de statistiske modeller, der ligger til grund for Tekst & Nodes fordeling af 
kopivederlag. 
  
Mødet er for samtlige medlemsgrupper i UBVA, DsF samt Dansk Forfatterforening – og 
naturligvis også for alle øvrige interesserede. 
 
TID OG STED 
København, Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, Kbh. K. 
Torsdag 28/5, kl. 16-18 
  
Aarhus, Aarhus Litteraturcenter, Godsbanen, Aarhus C. 
Tirsdag 9/6 kl. 16-18 
 

  
 

INDHOLD 

Copydan Tekst & Node har i løbet af foråret 2020 udbetalt vederlag til forfattere, journalister, 

oversættere, tekstforfattere, komponister, illustratorer, forlag etc. for kopiering på landets 

uddannelsesinstitutioner og kommunale institutioner. 

Stefan Eland Kristensen og Vibeke Andersen fra Tekst & Node har det overordnede ansvar for 

at opkræve penge hos brugerne og fordele og udbetale disse penge videre til 

rettighedshaverne. 

Har du fået penge i den sammenhæng, eller undrer du dig over, hvorfor du ikke har? Kom til 

informationsmøde og få svar på dine spørgsmål. Vi kommer omkring spørgsmål som: 

• Hvem er Tekst & Node? 

Kort om lovgivning 

Aftaleområder 

Indtægter 

 



• Hvordan finder Tekst & Node ud af, hvem der skal have penge og hvor meget, de skal 

have? 

Indberetning fra brugerne 

Store datamængder  

Fordelingssummer 

Kredsløbet 

Vederlag til gode 

https://tekstognode.dk/rettighedshavere/har-du-vederlag-til-gode 

 

• Er det et lotteri? - Hvad skal jeg gøre for at få penge? - Skal jeg være medlem af en 

forening for at få penge? - Skal jeg selv tilmelde nye titler? - Jeg har illustreret mange 

værker. -Hvor længe varer ophavsretten? - Hvad nu, hvis mine bøger bliver kopieret i 

udlandet? - Får jeg vederlag for digitale kopier? - Sociale medier – hvorfor er I ikke 

der? – Udbetalingsterminer? 

  

• Fremtiden  

Indberetning via app  
Det papirløse samfund 

 
Møderne arrangeres af Dansk Forfatterforening i samarbejde med UBVA med Danske 
skønlitterære Forfattere  
 
TILMELDING 

https://tekstognode.dk/rettighedshavere/har-du-vederlag-til-gode


Tilmeld dig til et af møderne senest den 14. maj 2020 via kaos@kaareoester.dk.  
Skriv i Emnefeltet enten ”Copydan Kbh.” eller ”Copydan Aarh.” 
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