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Godkendelse af årsregnskab 
 
Hanne Jonassen aflagde regnskabsberetning. Hanne delte sin skærm, så alle kunne se 
regnskabet. Hanne takkede Torben for hans hjælp i forbindelse med revisionen af dette års 
regnskab.  
 
I 2020 er foreningen Kor Dialis nedlagt, og indtægter og udgifter er således overført til 
Aftenskolen. 
 
På grund af Corona-situationen har vi i år en ny udgift i form af kompensation til korets 
medlemmer for ikke-afholdt undervisning. Beløbet var 530 kr. pr. medlem. I den forbindelse 
blev der sagt tak til de medlemmer, der valgte at donere dette beløb til koret. 
 
Det har, som Brian lige har omtalt, været et underligt år på grund af Corona-situationen, og 
det gælder også for korets økonomi. Vi har i 2020 modtaget kompensation på 5.086 kr.  fra 
Kulturministeriets hjælpepakke. Da dirigentlønnen for en del af marts frem til og med maj 
først blev udbetalt i september måned, og betalingen af skat for sidste del af 2020 er udskudt 
til betaling i 2021, er beløbet til skyldig skat større end tidligere år. 
 
Vi har igen i år en indtægt for afholdte koncerter på samlet 6.000 kr. 
 
I forbindelse med det forestående jubilæum i 2021 har Brian søgt diverse fonde, og vi har 
forlods fået 10.000 kr. fra Axel Muusfeld Fonden og 5.000 kr. fra Nordea Fonden. 
 
Budget for 2021  
 

I store træk ligner beløbene dem, vi havde i budgettet og regnskabet for 2020. Der er dog 4 
væsentlige beløb, hvor der er en sammenhæng mellem to af dem. Disse to skyldes igen Corona-
situationen.  
 
Vi har endnu ikke haft mulighed for at mødes og synge, og vi har på nuværende tidspunkt ingen 
viden om, hvorvidt det sker inden sommerferien.  
  
Jeg har derfor i regnskabet kalkuleret med tilbagebetaling af HELE deltagerbeløbet for første 
halvår 2021 på 36.000 kr.  
  
Tilsvarende ved vi, at der hos Slots- & Kulturstyrelsen igen i år kan søges tilskud. Vi ved ikke, hvor 
meget vi kan få, men jeg har taget udgangspunkt i beregningerne fra sidste år og ekstrapoleret i 
forhold til, at vi sidste år var lukket ned ca. halvdelen af forårssæsonen, og i år må vi forvente, at 
det bliver hele forårssæsonen; derfor en forventet kompensation på ca. 11.000 kr.  
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Det sidste beløb jeg vil tale om, står under fonde. Beløbet er på 59.000 kr., nemlig 55.000 kr. fra 
Valby-fonden og 5.000 kr. fra DOF.  
  
På udgiftssiden er der lagt et foreløbigt budget på ca. 45.000 kr. i forbindelse med vores jubi-
læumskoncert til solister og musikere.  
 
 
 
 
 

 


