
 

 
 
Indstilling til generalforsamlingsbeslutning: 

Forretningsorden for FDS’ Legatudvalg 
 
 
§ 1. 
FDS Legatudvalg varetager fordelingen af den kollektive tredjedel af 
rettighedsmidlerne, der kommer til udbetaling fra Copydan KulturPlus. 
Udvalget foretager fordeling af midlerne fra rettighedsgruppen manuskript og 
filminstruktion. 
 
Fordelingen af midler skal ske på grundlag af de af Kulturministeriet fastlagte 
vilkår og formål1: 
 
a. 
1. Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere indenfor alle genrer, herunder 

navnlig de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film, 
men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed. 

2. Støtte til indspilninger af grammofonplader, film og videoprogrammer 
indenfor alle genrer i tilfælde, hvor der må forventes vanskeligheder med at få 
dækket udgivelses- og distributionsomkostningerne m.v. gennem bl.a. 
salgsindtægter. 

3. Støtte i særlige tilfælde af andre projekter og formål af almen kulturel 
karakter, herunder uddannelsesformål. 

4. Det forudsættes, at støtte til de ovenfor nævnte formål 1-3 ydes uden 
hensyntagen til modtagerens nationalitet. 

 
b. 
Generalforsamlingen fastsætter årligt et beløb til uddeling af legater. Beløbets 
størrelsen indstilles af foreningens bestyrelse.  
 
Danske Sceneinstruktørers Hæderspris 
Bestyrelsen afsætter 10.000 kroner af det årlige beløb til Danske Sceneinstruktørers Hæderspris. 
Hædersprisen uddeles hvert andet år og udgør 20.000 kr. 

Kvikpuljen 
Legatudvalget uddeler løbende 1/5 af det årlige beløb i portioner af max. 1.500 kr. 
til kurser og efteruddannelsesaktiviteter; kaldet Kvikpuljen. I praksis håndteres 
uddelingen og udbetalingen af Kvikpuljen af Sekretariatet. 
 
FDS Legat  
Den resterende legatpulje uddeles to gange årligt efter nedenstående 
retningslinjer: 
 
- Udvalget skal fortrinsvis prioritere støtte til enkelte ophavsmænd og 

kunstnere på et tidligt tidspunkt i arbejdsprocessen. 
- Det forudsættes, at støtten til de i punkt a. og b. nævnte formål ydes uden 

hensyntagen til modtagerens eventuelle medlemskab af FDS. 

 
1 Jf. bemærkningerne til lovforslag om ændring af ophavsretsloven og fotografiloven (den senere lov nr. 338 af 14. maj 1992): 1995 
LSF 186 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (OPHÆVELSE AF REVISIONSBESTEMMELSE) (retsinformation.dk) 
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§ 2.  
Udvalget har tre medlemmer, som vælges på generalforsamling efter indstilling 
fra Bestyrelsen. Ét medlem vælges af Bestyrelsens midte. Udvalget nedsættes i 
lige år for 2 år ad gangen. 
 
§ 3. 
Hvervet som udvalgsmedlem er ulønnet. Udvalgets medlemmer kan selv søge FDS 
Legat og Kvikpuljen. Følgende retningslinjer er fastsat for at sikre objektive 
afgørelser: 

- Forretningsudvalget fører løbende kontrol med legatudvalgets afgørelser. Bl.a. 
om der gives uforholdsvis mange midler/ høje beløb til udvalgets medlemmer. 
Herudover om legatudvalget afprøver afgørelser hos Forretningsudvalget i 
tvivlsspørgsmål. Fx når et eller flere medlemmer er delvist inhabile 

- Udvalgets medlemmer kan ikke deltage i behandlingen af egne ansøgninger 
eller ansøgninger, hvor der kan forekomme inhabilitet 

- Er to ud af tre medlemmer af Legatudvalget inhabile, overgår afgørelse og 
behandling af ansøgninger om FDS Legat til Forretningsudvalget. Legatudvalget 
er i tvivlssager ansvarlige for at prøve afgørelser hos Forretningsudvalget 

 
§ 4.  
Legatudvalget udarbejder referat over afgørelser og eventuelle beslutninger fra 
møder, som sendes til Sekretariatet. Afgørelserne sendes til udvalgets 
medlemmer og forelægges FDS Bestyrelse. 
 
Udvalget afholder møde efter behov.  
 
Møderne indkaldes og koordineres i samarbejdet med Sekretariatet. Ansøgninger 
fremsendes til udvalget efter aftale. 
 
§ 5. 
Der skal anvendes et særligt skema ved udarbejdelsen af legatansøgning. Bilag til 
ansøgningen kan ikke overstige 3 sider. 
 
Vilkår og frist for ansøgninger til legatudvalget offentliggøres på hjemmesiden og i 
nyhedsbrevet.  
 
§ 6. 
Udvalgets regnskabsår er kalenderåret. Regnskab revideres af FDS 
statsautoriserede revisor. Samtidig med aflæggelse af regnskab, aflægger udvalget 
årsberetning om legatudvalgets virksomhed for FDS Generalforsamling. 
 
§ 7. 
Omkostninger forbundet med forvaltningen i medfør af denne forretningsorden 
dækkes af foreningens rettighedsmidler. 
 
 
Forretningsordenen er godkendt på Generalforsamlingen den  


