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Formanden Brian Adamsen aflagde beretning. gennemgik årets gang. Brian havde brugt et citat fra 
Mette Frederiksens pressemøde den 11. marts 2020: “Det jeg vil sige, vil få store konsekvenser for alle 
danskere, og der vil blive brug for, at vi hjælper hinanden.”  Mette Frederiksen fik ret i, at det fik store 
konsekvenser. Koret kunne ikke gennemføre forårskoncerterne, men fik dog afholdt den årlige 
sommerfest med deltagelse af 24 medlemmer.  
 

Sæsonen startede med ekstraordinær generalforsamling (GF), så vi fik nedlagt foreningen Kor Dialis i 
god ro og orden.  
 
Bestyrelsen har afholdt 3 møder siden efteråret 2020. Vi startede sæsonen i september i 

Margrethekirken, da vi ikke kunne få lov at synge på plejehjemmet. Den første koraften blev der 

målt af og sprittet af efter alle kunstens regler. Der var en god mavefornemmelse af, at vi havde de 

rette og frie rammer til at synge. Vi varmede stemmerne op som vanligt, og kom godt i gang med 

sæsonen. Dog måtte vi i år undvære det sædvanlige cafebesøg grundet Corona.  
 
Anettes mand - vores meget trofaste kunde - blev 50 år og Anette ønskede, at Kor Dialis skulle 
underholde til fødselsdagen. Plejecentret i Ørestad fik 3 små koncerter, og vi var 8 personer med til at 
synge foruden Meede. Der var et stort ønske fra plejecentret om, at vi skulle synge, selvom det ikke var 
fuldstændig efter reglerne.  
 
Efter nytår har vi endnu ikke kunne mødes, men der er stadig stor støtte fra medlemmerne i koret til 

trods for de vanskelige tider. Heldigvis har vi status quo på medlemmer. Der er ca. 50% af 
medlemmerne, der har bedt om at få kontingent retur. Vi søger kompensation for at få nogle af vores 
penge hjem igen. Det er bestyrelsen i gang med. Der er nu gået 12 måneder siden sidste GF, og vi er 
ikke kommet meget længere med alle vores planer for koncerter og opøvning af de værker, vi havde 
tænkt os at synge. Dialis har en optimisme og tro på, at alt nok skal blive godt igen.  
 
Kor Dialis havde startdato den 9/11-2001, og på denne dato har koret i år 20-års jubilæum. Det skulle 
have været fejret i foråret med pomp og pragt, men det kom ikke til at ske. I stedet bliver 
jubilæumskoncerterne skubbet til efteråret, hvor vi forhåbentlig kan få fejret os selv.  
 
Der har været rigelig mailkorrespondance i bestyrelsen grundet den specielle tid, vi er i. Det gør vi med 
glæde, da vi gerne vil bevare vores kor. Der er altid god stemning og konsensus ved 
bestyrelsesmøderne, og vi finder altid en løsning i de tilfælde, hvor der kan være uenighed. 
Vi har p.t. indsamlet 74.000 kr. fra de fonde, hvor vi har søgt tilskud til brug for vores 
jubilæumskoncerter. Tak til alle for det, de bidrager med på den ene eller den anden måde.  
 
Brian har nu været formand i de sidste 10 år og ønsker nu, at en anden får kasketten overdraget. At 
være formand er kun en titel men indebærer mange fordele, såsom at der skal holdes tale, når vi har 
vores årlige sommerfest, og man får også lov at kramme korlederen. Dialis har været på en fantastisk 
rejse i de seneste 10 år, og det er alle medlemmernes fortjeneste, at det er gået så godt. Brian har 
kigget i sit mailarkiv og begyndte at læse referaterne gennem årene, som det nok vil tage en hel aften 
at komme igennem. Vi har haft mange ting i støbeskeen, men det er ikke alt, der er blevet til noget. Vi 
har prøvet at være skjult i et garderobeskab og ved samme lejlighed sunget med akkompagnement af 
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et trædeorgel, bekymringer om pengene holdt, hvad skulle vi deltage i og mange andre ting.  
 
Der er nogle administrative opgaver, man skal håndtere som formand, og det har givet formanden en 
erfaring og lidt grå hår, men det har bestemt være sjovt. Nu er det tid at give stafetten videre. Brian 
takkede for alle de gode stunder som formand og som medlem af bestyrelsen. Brian vil nu med god ro i 
maven nyde, at han ikke længere er med i bestyrelsen. Brian glæder sig til at sidde ved siden af Karsten 
hos tenorerne og blot nyde at synge. GF godkendte beretningen enstemmigt, da der ikke var nogen 
bemærkninger hertil. 

 


