
    
 

 

Referat af generalforsamlingen afholdt den 9. marts 2021 

for Aftenskolen Kor Dialis 

 

1 
 

Brian bød velkommen til en generalforsamling, der – på grund af Corona-situationen – måtte holdes online 

via Teams. Vores vedtægter tager ikke højde for denne situation, men ifølge retningslinjerne fra Dansk 

Oplysningsforbund, kan det accepteres.  

1. Valg af dirigent: Birgit Madsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen (GF) var lovligt 
indkaldt.  

 
2. Valg af referent: Susanne Friis Hansen blev valgt. 

 
3. Formandsberetning. Brian Adamsen aflagde beretning for året. Beretningen blev godkendt.  

 

4. 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.  
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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 på 36.000 kr. for første 
halvår 2021.  
  
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.  
  
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 
jubilæumskoncerter til solister og musikere.  

 

5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag indkommet. 

 

6. Fastsættelse af kontingent og deltagerbetaling: GF besluttede at fastholde deltagergebyret på 900 kr. 

pr. halvår. Kontingentet til aftenskolen blev fastholdt til 0 kr.  

 

7. Fremtidig virksomhed. Det er formandens opgave at oplyse GF om den fremtidige virksomhed i koret. 

Vi fortsætter vores gode udvikling i koret og som altid det dejlige samarbejde med dirigenten. Vi er alle 

dybt interesserede i at synge i kor og er i den grad parat til at komme i gang med at synge igen. 

 

8. Valg af formand. Brian Adamsen var på valg, men ønskede ikke at genopstille. Dorrit Bjerg Larsen 
meldte sig som kandidat, og da der ikke var andre kandidater, blev Dorrit valgt. 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lisbeth Kette var på valg, men var villig til genvalg. Ingen anden 
kandidat meldte sig, og dermed blev Kette genvalgt. 
 
Hanne Jonassen var på valg, men var villig til genvalg. Ingen anden kandidat meldte sig, og dermed 
blev Hanne genvalgt. 

 

10. Valg af suppleanter. Mette Kaisner var på valg, men var villig til genvalg. Ingen anden kandidat meldte 

sig, og dermed blev Mette genvalgt. 
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Dorrit Bjerg Larsen var på valg, men da hun lige var blevet valgt som formand, var suppleantposten 

ledig. Susanne Markersen meldte sig som kandidat, og da der ikke var andre kandidater, blev Susanne 

valgt. 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Torben Poort Lange var på valg som revisor, men var villig til 

genvalg. Ingen anden kandidat meldte sig, og dermed blev Torben genvalgt. Karsten Dam var på 

valg som revisorsuppleant, men var villig til genvalg. Ingen anden kandidat meldte sig, og dermed 

blev Karsten valgt. 

 

12. Eventuelt. Lisbeth Meede bad om ordet. Lisbeth Meede savner koret rigtig meget. Hun håber, at vi 

snart kan mødes og samle koret op igen. Lisbeth sammenligner sin egen reaktion med Phillip Fabers 

reaktion, da han igen kunne synge med pigekoret.  

 

Koret skal huske at holde gang i stemmen så meget som muligt. Kor 72 har lagt nogle videoer ud, 

hvor man bliver guidet igennem en opvarmningsøvelse - dette er en opfordring til at holde sig i 

omdrejninger. Vi er alle klar til musikalsk udvikling, og Meede er topklar til at kaste os ud i nye 

udfordringer.  

 

Birgit talte på vegne af PR-udvalget og kom med en status på udvalgets arbejde. De er blevet enige 

om, at vi skal i gang med fuld kraft og særlig i et jubilæumsår. Dialis-genet skal aktiveres, og vi skal 

finde hyggen frem igen. Det vil vi gøre på Instagram med nogle små optagelser, som vi optager på 

en koraften, så vi kan sprede det gode rygte om koret. Derfor er der brug for, at alle giver deres 

besyv med til, hvad der kunne gøres. Man kan melde sig til at lave optagelser, og PR-udvalget vil 

sørge for at lægge det på Instagram. Vi håber, at medlemmerne er med på den. Det vil give en 

indsigt i koret og styrke interessen fra publikum og samtidig vise eventuelle nye medlemmer, 

hvordan det er at synge i kor. Medlemmerne må gerne gøre sig nogle overvejelser i denne 

forbindelse.  

 

Dorrit kommenterede, om vi kunne komme i gang i dette forår. Lige nu må man mødes op til 25 

personer. Dorrit foreslår, at vi mødes til en gåtur. Karsten Dam tilsluttede sig dette, ligesom Susi 

sopran også mente, det var en god ide. Anja Rafn slog på, at vi skal være optimistiske. Vi overholder 

selv myndighedernes retningslinjer.  
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Karsten Dam anbefaler Line Groths undervisning via Kor 72. 

Der deltog 26 medlemmer i GF, som sluttede i god ro og orden kl. 20.10. 

 

Referent: Susanne Friis Hansen 

1. april 2021 


