V ED TÆ G TE R

for

PERFORMEX

§1

1.1

Foreningens navn er PERFORMEX.

1.2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§2

2.1

Foreningens formål skal være at varetage fordelingen af musikudøvende kunstneres vederlag fra visse
af Copydans AV-foreninger på ikke-erhvervsmæssigt grundlag.

§3

3.1

PERFORMEX skal forestå fordelingen blandt rettighedshaverne af sådanne midler, der fra Copydan
indbetales til foreningen som musikudøvernes andel af vederlaget for udnyttelsen af deres kunstneriske præstationer gennem kabelviderespredning af radio- og TV-udsendelser, jf. forligsaftale af 28.
april 2008 samt senere praksis, bestyrelsesbeslutninger og beslutninger i ejerkredsen.

§4

4.1

PERFORMEX kan slutte samarbejdsaftaler med andre organisationer eller forvaltningsselskaber om
den praktiske varetagelse af fordelingen eller dele heraf.

§5

5.1

PERFORMEX kan indgå gensidighedsaftaler med udenlandske organisationer eller forvaltningsselskaber.

§6

6.1

Ved sin stiftelse har PERFORMEX overtaget fordelingen af det kabelvederlag, som Copydan udbetaler
til musikudøverne på følgende områder:

6.2

a)

Vederlag fra de TV- og radiokanaler, som er omfattet af Copydan-tariffen (0,99 % - puljen).

b)

Vederlag fra de såkaldte "mellemgruppe-TV-kanaler".

c)

Vederlag fra radiokanaler uden for Copydan-tariffen.

PERFORMEX skal endvidere efter bestyrelsens bestemmelse kunne overtage fordelingen af vederlag
til musikudøvere på andre områder.

§7

7.1

PERFORMEX' bestyrelse fastsætter i en fordelingsplan nærmere regler for fordelingen af de oppebårne udnyttelsesvederlag m.v. blandt de kunstnere, hvis præstationer danner grundlaget for vederlæggelsen.

7.2

Fordelingsplanen skal sikre, at de til foreningens drift nødvendige udgifter forlods dækkes af de forvaltede midler.

7.3

I fordelingsplanen kan fastsættes differentierede administrationsbidrag for forskellige kategorier af
indtægter, udbetalinger og rettighedshavere.

§8

8.1

Bestyrelsen kan i et regulativ fastsætte nærmere regler for foreningens drift og for anbringelsen af de
forvaltede midler.

8.2

Regulativet kan endvidere indeholde regler for rettighedshavernes anmeldelse og dokumentation af
deres krav på andel af udlodning fra PERFORMEX samt regler for udbetaling til rettighedshaverne.

8.3

En rettighedshavers utilregnelige overskridelse af anmeldelsesfristen medfører ikke fortabelse af retten til andel i fordelingen, jfr. dog stk. 5.

8.4

En rettighedshavers krav på vederlag fra PERFORMEX kan ikke overdrages og ikke gøres til genstand
for kreditorforfølgning.

8.5

En rettighedshavers krav på vederlag fra PERFORMEX bortfalder tre år efter den udnyttelse af rettighedshaverens præstation, som danner grundlag for kravet, medmindre der i lovgivningen måtte være
fastsat en kortere forældelsesfrist.

§9

9.1

9.2

Pr. d. 18. december 2020 udgøres foreningens medlemskreds af følgende organisationer:
•

Dansk Artist Forbund

•

Dansk Musiker Forbund

•

Solistforeningen af 1921

•

Dansk Solistforbund

•

Dansk Organist og Kantor Samfund

•

Dansk Kapelmesterforening

Andre foreninger, der repræsenterer et væsentligt antal musikudøvere, og som omfattes af forligsaftalen af 28. april 2008, kan ligeledes optages som medlemmer efter generalforsamlingens beslutning.

9.3

Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, men forudsætter, at forligsaftalen af 28. april 2008 samtidig opsiges.

§ 10

10.1

PERFORMEX opkræver intet kontingent hos sine medlemmer.

10.2

PERFORMEX skal ikke have nogen formue.

10.3

Foreningens medlemmer hæfter ikke for PERFORMEX' forpligtelser.

§ 11

11.1

PERFORMEX' generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

11.2

Bestyrelsen indkalder skriftligt med 4 ugers varsel til den ordinære generalforsamling, der afholdes
hvert år senest i juni måned. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med 4 ugers
varsel, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når det forlanges af mindst et bestyrelsesmedlem eller 1/3 af ejerkredsen. Medlemmer kan stemme elektronisk, hvis de ikke kan møde op til
generalforsamlingen. Dagsordenen og forslag fra bestyrelsen skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, for at de pågældende forslag kan blive fremsat på
generalforsamlingen. Sådanne forslag offentliggøres for medlemmerne inden generalforsamlingen.
Første generalforsamling afvikles i 2016.

11.3

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

a) Beretning om årets virksomhed
b) Fremlæggelse af det årlige regnskab
c)

Godkendelse af gennemsigtighedsrapport samt delrapport om fradrag til kulturelle formål

d) Godkendelse af politik for ufordelbare midler
e) Godkendelse af generel investeringspolitik mv.
f)

Godkendelse af fordelingsplaner

g)

Godkendelse af bestyrelsens evt. honorar

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer
i)

Valg af revisorer

j)

Eventuelt

§ 12

12.1

PERFORMEX ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

12.2

Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund kan hver indstille to bestyrelsesmedlemmer. Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund og Dansk Kapelmesterforening indstiller i fællesskab 1 bestyrelsesmedlem. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne. Hvert medlem har 1 stemme.

12.3

Bestyrelsens medlemmer vælges for et kalenderår ad gangen.

12.4

Bestyrelsen vælger på det første bestyrelsesmøde i hvert kalenderår bestyrelsens formandskab, bestående af en formand og en næstformand, der skal afspejle en repræsentation af henholdsvis kollektivt arbejdende kunstnere og individuelt arbejdende kunstnere.

12.5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

12.6

Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves tilslutning fra 4/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

12.7

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er tilknyttet den forening, som han eller hun repræsenterer,
udtræder vedkommende straks af bestyrelsen. Foreningen udpeger en suppleant til næste generalforsamling.

§ 13

13.1

Formandskabet kan tegne foreningen.

13.2

Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen træffer beslutning om den daglige administration.

§ 14

14.1

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

14.2

Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.

§ 15

15.1

Foreningens regnskaber, gennemsigtighedsrapport samt delrapport for eventuelle kulturelle fradrag revideres af en statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen og vælges for et år ad gangen.

§ 16

16.1

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer og procedurer vedrørende klagebehandling. Retningslinjerne skal være offentligt tilgængelige på foreningens eller medlemmers hjemmesider.

§ 17

17.1

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske med tilslutning fra 5/6 af stemmerne på en generalforsamling.

17.2

Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra 5/6 af stemmerne på en generalforsamling. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe forligsaftalen af 28. april 2008 er gældende.

______________________

Vedtaget på PERFORMEX' stiftende møde den 28. april 2008, ændret på generalforsamling den 18. december
2020.

Dansk Artist Forbund

Dansk Musiker Forbund

___________________________

___________________________

Solistforeningen af 1921

Dansk Solistforbund

___________________________

___________________________

Dansk Organist og Kantor Samfund

Dansk Kapelmesterforening

___________________________

___________________________

