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REFERAT AF MPO’S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2020 
 

Det bemærkes, at MPO’s generalforsamling blev afholdt skriftligt grundet de særlige COVID19-

omstændigheder. 

 

Elektroniske deltagere på generalforsamlingen var: 

 

Border Breakers Michael Guldhammer 

Dacapo Records Henrik Rørdam 

Fake Diamond Kristoffer Rom 

Giant Sheep Music / Sund Sound Peter Sundberg 

GL Music Lasse Lindorff 

Hithouse Production  Hans Erik Nielsen 

Mighty Music Michael H. Andersen 

Music Manager  Jakob Alkier 

Naxos Denmark Henrik Rørdam 

Our Recordings Lars Hannibal 

Playground Music Denmark Søren Krogh Thompson 

Sundance Music Laura Littauer 

Tambourhinoceros Kristoffer Rom 

Target Group Michael H. Andersen 

Universal Music Morten Ingholt 

Warner Music Denmark Mark Smith 

Wild North Music Ocean Thomsen 

  

  

  

 

 

  



 

 

1. Valg af dirigent 

Daniel Montigny blev valgt som dirigent. Dirigenten meddelte, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  

 

2. Formandens aflæggelse af årsberetning 

Formandens årsberetning var udsendt skriftligt sammen med det øvrige materiale til 

generalforsamlingen.  

 

Søren Krogh Thompson afgav i sin beretning bestyrelsens årlige tilsynsrapport og 

meddelte, at bestyrelsen ikke har fundet forhold at bemærke angående den daglige 

ledelses aktiviteter og drift, som bestyrelsen mener er udført passende og forsvarligt. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmernes og den daglige leders 

lovpligtige interessekonflikterklæringer er tilgængelige til gennemsyn på MPO’s kontor i 

Bredgade. 

 

3. Forelæggelse af årsregnskabet og gennemsigtighedsrapport 

Gennemsigtighedsrapporten for 2019 inkl. årsregnskab og revisors ledelsespåtegning var 

udsendt skriftligt med en kort gennemgang heraf.  

 

Generalforsamlingen godkendte gennemsigtighedsrapporten inkl. årsregnskab 2019. 

 

4. Vedtagelse af budget for det kommende kalenderår 

Driftsbudgettet for 2021 var udsendt sammen med de øvrige materialer med henblik på 

godkendelse på generalforsamlingen.  

 

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2021.  

 

5. Fastsættelse af indmeldelseskontingent  

Generalforsamlingen godkendte, at der forsat ikke skal være indmeldelseskontingent i 

MPO.  

 

6. Fastsættelse af politik for fordeling af rettighedsvederlag, kollektive vederlag og 

ufordelbare midler 

Politikken var udsendt med track changes, hvor de væsentligste ændringer var en 

justering af fordelingen af de kollektive midler på de fire kategorier, en nedjustering af 

antal messer, der kan søges til årligt samt præcisering af, at der ikke kan søges om støtte 

til turnévirksomhed samt marketing og promotion inden for kategorien produktion. 

 

Generalforsamlingen godkendte politikken. 

 

 



 

7. Fastsættelse af foreningens udgiftspolitik og anvendelsen af ufordelbare midler 

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2020 videreføres i 2021. 

 

8. Fastsættelse af foreningens investeringspolitik 

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2020 videreføres i 2021. 

 

9. Fastsættelse af områder, inden for hvilke foreningen kan forvalte medlemmernes 

rettigheder. 

Generalforsamlingen godkendte, at den gældende politik for 2020 videreføres i 2021. 

 

10. Valg af bestyrelse og fastsættelse af vederlag til disse 

Bestyrelsesmedlem Henrik Daldorph (Sony Music) genopstillede til majorselskabernes 

post. Bestyrelsesformand Søren Krogh Thompson (Playground Music) genopstillede til 

ikke-majorselskabernes post. Begge kandidater blev genvalgt. 

 

Det blev godkendt, at det årlige bestyrelsesvederlag forbliver uændret og udgør:  

• DKK 60.000 for bestyrelsesformanden 

• DKK 40.000 for almindelige bestyrelsesmedlemmer 

 

11. Valg af kritiske revisorer blandt foreningens medlemmer 

Generalforsamlingen gav dispensation til, at Søren Kristensen (Sony Music), kunne 

genostille til posten på trods af, at Søren Kristensen har være kritisk revisor i MPO i fire på 

hinanden følgende perioder. Kurt Andreasen (Copyright Management) genopstillede 

også. Begge kandidater blev valgt.  

 

12. Valg af revisor 

Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt. 

 

13. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 

Som dirigent 

 

Daniel Montigny 

 


