
FORLAGSAFTALE   
Mellem 

Forlaget mellemgaard ApS 

Kragsbjergvej 22, 1. 

5000 Odense C 

CVR: 28974477     

 
i det følgende kaldet forlaget og  

 

Helle Marianne Dyrholm 

Tornerosevej 21 st. tv. 

2730 Herlev   

Tlf.: 26799252 

E-mail: mordyrholm@hotmail.com 

 

i det følgende kaldet forfatteren. 

§ 1 Aftalens genstand og rettighederne hertil 

Aftalen vedrører værket: ”EN SOM BARE ER DER” 

Forfatteren indestår for, at hun/han har ophavsretten hertil, og at offentliggørelse heraf ikke krænker nogen 

anden ret. 

Forfatteren overdrager forlaget eneretten til at udgive værket i bogform, som trykt bog og e-bog i digital form, 

herunder lydbog, på dansk med henblik på salg. Udgivelse i digital form kan ske på cd-rom, mp3, streaming, 

herunder abonnementstjenester, eller andet elektronisk medie. 

Forfatteren overdrager ligeledes forlaget eneretten til at formidle salg af værket eller dele deraf til oversættelse 

og udgivelse på fremmede sprog i både trykt og digital form (som defineret ovenfor) samt eneforhandling af 

retten til filmproduktion. Vilkårene for udgivelser på andre sprog end dansk følger vilkårene i denne aftale. 

Forlagets ret til honorar af aftaler om sprog, filmrettigheder og lydbog, som er indgået i aftalens løbetid, 

påvirkes ikke af opsigelse.  

Uden forlagets skriftlige samtykke må værket ikke af forfatteren offentliggøres via elektroniske udgivelser 

eller indlægges i databaser, hvortil offentligheden har adgang. Forfatteren må heller ikke udgive et andet 
værk, der direkte konkurrerer med det værk, denne aftale vedrører, og underminerer forlagets muligheder 

for at afsætte det. Forfatteren bevarer alle øvrige rettigheder til værket. 

 

§ 2 Udgivelsens omfang / Trykt papirbog 

Første oplag er foreløbigt planlagt til omkring 350 ekspl. og forventes udgivet til marts 2021. Forlaget 

fastsætter endeligt størrelsen af første oplag, som skal udgives senest 12 måneder efter manuskriptet er 

afleveret. Forlaget kan udgive så mange oplag af bogen, som det skønner passende under hensyn til 

efterspørgslen.  

Bogen udgives i formatet 150x220 mm. Blødt omslaget med flapper. Indhold i sort/hvid med fotos. Omslaget 

trykkes i 4-farver. 

I forbindelse med første oplag af papirbog og ebog betaler forfatteren et tilskud som supplement til 

produktionsomkostningerne ialt kr. 9.000,-. Tilskuddet indsættes på forlagets konto, reg.: 6845 kontonr.: 

0002102335 ved underskrift af forlagsaftalen. Der skal ikke betales tilskud ved genoptryk. 

Hvis værket er udsolgt som trykt bog, og forlaget ikke har benyttet sin ret til at udgive nyt oplag, kan forfatteren 
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skriftligt forlange udgivelse af nyt oplag inden for 12 måneder. Sker dette ikke, går forlagsretten til værket i 

trykt form tilbage til forfatteren. Forfatteren kan dog skriftligt acceptere en eventuel senere udgivelsesdato. 

Værket betragtes som udsolgt i trykt form, hvis højst 5 % af seneste oplag findes på lager. 

E-bog/digital form 

E-bogen forventes udgivet et par måneder efter den trykte udgave er udkommet, dog senest 12 måneder 

efter den trykte udgave er udkommet i første oplag. 

E-bogen anses for udsolgt, hvis den ikke længere er tilgængelig for salg på samme måde og i samme omfang 

som forlagets lignende digitale udgivelser, og/eller hvis det årlige salg er 0 eksemplarer. Sker dette går 

forlagsretten til udgivelse som e-bog/i digital form tilbage til forfatteren, hvis forlaget ikke senest 1 måned 

efter at have modtaget skriftlig begæring har udgivet/tilgængeliggjort e-bogen igen. 

Fælles 

Så længe forlaget har ret til at udgive værket i en af ovennævnte former, er forfatteren uberettiget til at tillade 

udgivelsen af værket eller dele heraf i den pågældende form til andre uden forlagets skriftlige samtykke. 

Udgives værket ikke i mindst en af ovennævnte former senest 12 måneder efter forfatteren har afleveret 

fuldstændigt manuskript, har forfatteren ret til at hæve aftalen. Alle overdragne rettigheder går derved tilbage 

til forfatteren. 

Hvis forlaget finder salget utilfredsstillende, har forlaget ret til at realisere eller evt. makulere restoplaget af 

den trykte bog. Inden makulering kan forlaget tilbyde forfatteren at købe dette. Forlaget har ret til at realisere 

eller makulere restoplaget, hvis forfatteren ikke har reageret eller betalt og afhentet eventuelt købt restoplag, 

14 dage efter forlaget har tilbudt forfatteren at købe restoplaget. 

§ 3 Manuskriptet 

Forfatteren afleverer korrekturlæst manuskript til forlaget på mail. Forlagets redaktør vil deltage i redigering 

af manuskriptet. 

Efterfølgende rettelser i forhold til manuskriptet kan kun ske med forlagets samtykke. Forfatteren og forlaget 

foretager korrekturlæsning af satsen. 

Ved forfatterens væsentlige overskridelse af fristen for aflevering af manuskriptet kan forlaget hæve aftalen. 

Det samme gælder, hvis manuskriptet lider af væsentlige indholdsmæssige mangler. Forfatteren har ikke ret 

til at ændre værkets grundlæggende karakter uden aftale med forlaget. Inden ophævelsen skal forlaget dog 

varsle forfatteren herom og indrømme hende/ham en frist på mindst 14 dage til at fremkomme med trykfærdigt 

manuskript eller til at udbedre de påpegede fejl og mangler. 

§ 4 Billedmateriale og andre illustrationer 

Værket udgives med billeder/illustrationer til omslaget og omslaget kan bruges til markedsføring. Tilblivelsen 

af layout på omslaget skal som udgangspunkt ske i samråd med forfatteren og i sidste ende godkendes af 

denne.  

§ 5 Reklame og anden markedsføring 

Forlaget er forpligtet til at pleje og forsyne markedet på forsvarlig vis samt at udgive værket så længe der er 

et marked, der gør en udgivelse økonomisk forsvarlig. Det er forlaget, der bestemmer hvilke reklametiltag det 

ønsker at igangsætte. Forlaget er berettiget til at bruge værket og dele heraf i markedsføringen og må bruge 

forfatterens e-mailadresse og tlf.nr. til pressemeddelelse og markedsføring af bogen.  

§ 6 Forfatterhonorar og bogens salgspris 

Forfatterens honorar udgør på trykt papirbog 20 % og på e-bog, herunder lydbog 20 % af forlagets salgspris 

excl. offentlige afgifter til hver enkelt køber. Dersom køber er en boghandler eller mellemhandler, som forlaget 

ikke har afgørende retslig eller økonomisk indflydelse på, gælder prisen til mellemhandleren som grundlag for 
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royaltyberegningen. Hvis der er flere forfattere til værket, deles honoraret ligeligt mellem disse, hvis intet 

andet skriftligt er aftalt med forlaget.  

Grundlaget for beregning af forfatterhonorar opgøres som solgte bøger med fradrag af returnerede bøger. Er 

der et negativt salg i en periode, overføres det til næste periodes afregning, hvor det indgår i afregningen. 

Senest ved udgivelsen af værket meddeler forlaget den vejledende udsalgspris. Forlaget fastsætter prisen på 

bogen og kan til enhver tid forhøje og nedsætte prisen. 

Forfatteren har krav på afregning af honorar pr. 30. september. Afregningen for en periode skal af forlaget 

præsteres senest 60 dage efter periodens udløb. Forlaget kan dog, hvis honoraret er under 50,- kr., afvente 

med afregning til det efterfølgende år. Forfatteren kan dog altid kræve afregning én gang årligt. Der udleveres 

10 stk. frieksemplarer til forfatteren. Forlaget udsender ca. 25 stk. presse-eksemplarer til boganmeldelse. 

Forfatteren kan erhverve yderligere eksemplarer fra forlaget til privat brug eller videresalg med 

boghandlerrabat (40%), dog minimum 10 stk. ad gangen. Under 10 stk. bestemmer forlaget prisen.  

Honorar indtjent ved formidling af filmrettigheder (jfr. §1) deles med 55% til forfatteren og 45% til forlaget. 

Forfatterens andel skal afregnes senest 30 dage efter beløbets modtagelse. Forlaget skal på forlangende sende 

forfatteren kopi af alle sådanne aftaler. 

§ 7 Ophavsretsloven 

Såfremt ikke andet måtte være aftalt ovenfor, gælder for denne aftale reglerne i Ophavsretsloven kapitel 3. 

§ 9 Tvister 
Forfatteren og forlaget er forpligtet til at søge en mindelig løsning via forhandling eller mediation om evt. 

uenigheder om denne aftalens indhold og/eller ordlyd, før der kan tages retslige skridt. 

 

§ 10 Aftalens varighed mv. 

Forlagets rettigheder efter denne aftale kan kun overdrages til andre ved overdragelse af forlagsvirksomheden 

eller særlige områder deraf. Forfatteren skal snarest muligt orienteres om overdragelsen. 

Aftalen træder i kraft den 13. oktober 2021. 

 

Odense, den 

 

Forlaget mellemgaard ApS 

 

Dato:    Navn: 

 

Forfatter          

 

(Påfør venligst) 

CPR-nummer: 

Bankoplysning: 

Reg. og kontonr.: 

(Det er forfatterens ansvar at meddele forlaget, 

hvis adressen og bankoplysningerne ændres.) 
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Kaj Sørensen, forlagschef

13-10-2021

0301630964

4026207748328914

13-10-2021
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