VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DACAPO EDITION·S

§ 1 Navn, hjemsted og styrelsesgrundlag
Stk. 1: Den selvejende institutions navn er "Dacapo Edition·S".
Stk. 2: Dacapo Edition·S’ hjemsted er København.
Stk. 3: Dacapo Edition·S er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens
kapitel 1, § 3, stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for
godkendelseeller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en
offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden
lovgivning, ikke er omfattet af loven.
§ 2 Formål
Stk. 1: Dacapo Edition·S’ formål er at virke til dansk musiks fremme ved at fremme produktion
og formidling af kompositioner af større kunstnerisk værd, fortrinsvis nyere, og især sådanne,
som ellers vanskeligt kan blive offentliggjort.
Stk. 2: Dacapo Edition·S kan varetage distribution af sine produkter selv eller overlade denne
til tredjemand. I sidstnævnte tilfælde skal eventuelt overskud ved salget anvendes til
opfyldelse af Dacapo Edition·S’ formål.
§ 3 Finansiering
Stk. 1: Dacapo Edition·S’ drift baseres på tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik.
Stk. 2: Dacapo Edition·S kan desuden efter nærmere aftale med Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik varetage opgaver og indgå i samarbejder, som helt eller delvis
kan finansieres ved egenindtægter og tilskud fra anden side.
§ 4 Bestyrelse
Stk. 1: Bestyrelsen er Dacapo Edition·S’ øverste myndighed.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer
Stk. 3: Bestyrelsen er selvsupplerende og sammensættes på baggrund af kompetencer, som
afspejler Dacapo Edition·S’ formål og strategi.

Stk. 4: Udpegningen af medlemmerne til bestyrelsen sker med afsæt i anbefalingerne for god
ledelse af selvejende kulturinstitutioner. Medlemmerne udpeges på baggrund af deres
personlige og faglige kompetencer, og de udpegede skal understøtte institutionens
vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, aktualitet, diversitet og udvikling.
Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv med en bestyrelsesleder og en vicebestyrelsesleder.
Bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde
sted.
Stk. 6: Bestyrelsen udpeges for en periode på fire år.
Stk. 7: Genvalg er muligt, men et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i 8 år.
§ 5 Bestyrelsens ansvar og møder
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål og har det overordnede ansvar for
Dacapo Edition·S’ samlede virksomhed.
Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger Dacapo Edition·S’ daglige leder, som med ansvar
over for bestyrelsen, forestår alle institutionens administrative og driftsmæssige forhold,
herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale.
Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen
indeholder som minimum bestemmelser om:
1. Konstituering.
2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af
bestyrelseslederens og/eller den daglige leders forfald.
3. Arbejdsdeling.
4. Dialog og tilsyn med den daglige ledelse.
5. Mødeindkaldelse, mødereferater og vilkår for ordinære og ekstraordinære møder.
6. Regnskabskontrol, budgetopfølgning, årsrapport og valg af revisor.
7. Habilitet
8. Tavshedspligt
9. Bestyrelsens selvevaluering og beretning om mål, aktiviteter, resultater og fremtid
10. Tegnings- og udtaleret på bestyrelsens vegne
Stk. 4. Bestyrelsen afholder minimum fire årlige møder, eksklusiv seminarer.
Bestyrelseslederen kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til
enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede
under behandlingen af det aktuelle dagsordenpunkt - blandt disse enten bestyrelsesleder eller
vicebestyrelsesleder for bestyrelsen.
Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
bestyrelseslederens, eller i dennes fravær, vicebestyrelseslederens stemme udslagsgivende.
Stk. 7: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og nedsætte arbejdsgrupper til belysning af
kunstneriske opgaver eller andre særlige forhold.
§ 6 Indgåelse af kontrakter med komponister og kunstnere
Stk. 1: Dacapo Edition·S kan ikke indgå eksklusive aftaler med komponister eller kunstnere,
men kan alene indgå aftaler om konkrete værker og afgrænsede projekter.
§ 7 Tegning og fuldmagt
Stk. 1: Dacapo Edition·S forpligtes ved underskrift af bestyrelseslederen og den daglige leder
eller to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab og den daglige leder.
Stk. 2: Bestyrelsen kan give den daglige leder fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og
til at indgå de forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og aktiviteter.
§ 8 Drift og daglig ledelse
Stk. 1: Den daglige ledelse, herunder administration og varetagelse af Dacapo Edition·S’
sager, forestås af en daglig leder. Den daglige leders løn- og ansættelsesvilkår fastsættes af
bestyrelsen.
Stk. 2: Den daglige leder skal holde bestyrelsen orienteret om alle spørgsmål af betydning for
institutionen.
Stk. 3: Med mindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse henhører alle administrative
spørgsmål, herunder ansættelse af personale, under den daglige leder.
§ 9 Hæftelse
Stk. 1: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Dacapo Edition·S’ drift og økonomi.
Stk. 2: For institutionens økonomiske forpligtelser hæfter alene institutionens formue.
§ 10 Budget, regnskab og revision
Stk. 1: Dacapo Edition·S er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2: Dacapo Edition·S’ regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Den selvejende institution skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse
indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.
Stk. 3: Den selvejende institution skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning
indsende en af bestyrelsen godkendt årsrapport, der skal være revideret af en statsautoriseret
eller registreret revisor.
§ 11 Vedtægter
Stk. 1: Vedtægterne fastsættes af Dacapo Edition·S’ bestyrelse.
Stk. 2 Vedtægtsændringer kan kun besluttes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer stemmer herfor.
Stk. 3: Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik.
§ 12 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om Dacapo Edition·S’ opløsning træffes af bestyrelsen og kun, når 3/4 af
den samlede bestyrelses medlemmer stemmer herfor. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik skal informeres inden.
Stk. 2: I tilfælde af opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til fremme af de i
§ 2 nævnte formål, efter godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
Således besluttet af Dacapo Edition·S’ bestyrelse den 16. september 2021

________________________________
John Frandsen, bestyrelsesleder

