
Vil du stille op til Autors bestyrelse 2023? 
 

Hvis du vil stille op til Autors bestyrelse, enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant, har du mulighed for at 
præsentere dig på forhånd. Så vil Autors medlemmer få større indsigt i, hvem du er, og de holdninger, du 
repræsenterer. Det gør valgprocessen mere kvalificeret. 

Præsentationer bliver lagt på hjemmesiden sammen med andet relevant materiale til generalforsamlingen.   

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du svare på følgende og komme med en kort beskrivelse af dig selv og dine 
mærkesager og evt. tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde eller andet organisatorisk arbejde: 
 

Navn: Astrid Cordes 
Alder: 36 

Jeg stiller op til genvalg i AUTORS bestyrelse, fordi jeg gerne vil fortsætte med at arbejde for at 
vores forening forbliver relevant, åben og brugbar for os medlemmer, og for at prøve at forbedre 
de omskiftelige og til tider brutale arbejdsvilkår, vi alle er underlagt i musikbranchen. 

Vi har diskuteret mange vigtige emner i min tid i bestyrelsen bl.a. moneyflow, diversitet, 
algoritmer, DR, barsel, mental trivsel og uddeling af legater. Den røde tråd i min holdning til de her 
ting er tilgængelighed. Vi skal af med strukturer, der afskærer bestemte segmenter muligheder. Vi 
skal decentralisere magten og pengene, så den brede kunst kan få lov at leve. Vi skal passe på 
hinanden, lytte til hinanden og bære hinanden frem. 

For mig er musik et spejl vi holder op foran os, for at blive klogere på os selv, men også et vindue 
til at se andre igennem. Se dem, forstå dem og lære af dem. Derfor er diversitet vigtig og derfor 
har jeg de sidste år arbejdet for at fremme den i vores branche bl.a. som projektleder for AUTORs 
nordiske camp 'We Make Music' eksklusivt for kvinder og kønsminoriteter, og for 'Her Songs 
Copenhagen Conference' GL Musics en-dagskonference om kønsubalancen i den europæiske 
publishing verden og på et mere personligt plan som artist og arbejdsgiver. Men diversitet handler 
ikke kun om køn. Det handler også om f.eks. alder, genre, erfaringsgrundlag og kulturel baggrund 
og i det lys, synes jeg stadig, det er en vigtig dagsorden at løfte i bestyrelsesrummet. 

Foruden mit arbejde i vores bestyrelse, er jeg kommet med i Spil Dansks, som AUTOR i år er blevet 
medlem af. Her arbejder vi for at udbrede kendskabet til dansk musik, gennem koncertvirksomhed 
og undervisning og vi har særligt fokus på mellemlagsartisterne. 

Såfremt jeg ikke bliver valgt som bestyrelsesmedlem, stiller jeg op som suppleant. 

 

Din præsentation skal være Autor i hænde senest (men gerne før) den 7. marts 2023 kl. 16. Send venligst din 
præsentation til: autor@autor.dk – mrk. ”GF opstilling”. 

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have 
præsenteret sig på forhånd. 
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