
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:  

Navn: Marc Facchini Madsen (stiller op som suppleant) 
Alder: 33 år 

Kort beskrivelse af dig selv og dine mærkesager og evt. tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde 
eller andet organisatorisk arbejde: 

Mit navn er Marc Facchini Madsen, jeg er sangskriver og musiker, og jeg genopstiller som 
førstesuppleant for bestyrelsen i vores dejlige forening. Det er en post som jeg efterhånden har 
siddet på i to år; i begge perioder er jeg endt som fuldbyrdet bestyrelsesmedlem, henholdsvis pga 
barsel og anden udtræden af bestyrelsen. 
 
Jeg kender branchen indgående fra flere forskellige vinkler, da jeg siden 2010 både har arbejdet 
som indspillende og turnerende kunstner, film- og teaterkomponist, underviser, samt koncert- og 
festivalarrangør. Jeg har desuden været med til at drive et mindre indie-pladeselskab i en årrække. 
 
En skønne dag vil jeg gerne stille op til en decideret bestyrelsespost, men lige nu tror jeg, at vores 
forening er bedst tjent med kontinuitet i bestyrelsesrummet, efter en turbulent periode med 
mange udskiftninger. 
 
Bestyrelsesarbejdet ligger mig meget på sinde, blandt andet fordi jeg ser arbejdet som en 
mulighed for at være med til at skabe en mere åben, fair og bæredygtig musikbranche.  
 
Alene igennem det store ansvar det er at fordele KODA-midlerne i de puljer Autor administrerer, 
føler jeg desuden, at vi i bestyrelsen har en stor indflydelse på, hvad det er for nogle 
omstændigheder vi som komponister agerer i. Jeg vil gerne blive ved med at arbejde for, at de her 
støttemidler på bedst mulig vis kommer ud og hjælper en hel masse fantastisk musik med at 
komme til verden. 
 
Derfor håber jeg, at du vil give mig din stemme, enten fysisk på generalforsamlingen, eller via 
brevstemme. Uanset hvad ønsker jeg dig og vores forening en lys fremtid. 
 

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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