
 
 
 

GENERALFORSAMLING  
 

DEN 15. MARTS 2022 kl. 18.30 

 

 

Dagsorden  

 

1. Valg af dirigent. Birgit fra altgruppen. Birgit konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt. 

 

2. Valg af referent. Susi fra soprangruppen. 

 

3. Formandens beretning. Dorrit aflagde beretning. Beretningen vil blive gjort tilgængelig på 

hjemmesiden.  

 

4. Godkendelse af revideret årsregnskab. Hanne aflagde regnskab. Corona har også sat sine spor i 

vores regnskab. Vi har modtaget kompensation fra kommunen, da undervisningen ikke kunne 

afholdes under Corona. Bestyrelsen har valgt at kompensere medlemmerne for den undervisning, 

de ikke har modtaget. Der er udbetalt fuld kompensation for 41 medlemmer på kr. 33.015. Mange 

har afstået fra at få deltagerbetalingen tilbage. Der er frasagt tilbagebetaling fra medlemmerne for 

19.000 kr., der ikke ønskede at få udbetalt kompensation. Vi har fra kulturstyrelsen fået 16.000 kr., 

og derfor har vi haft et overskud i årets regnskab på 2.000 kr. Hanne har brugt meget tid på dette 

regnskab til kulturstyrelsen. 

 

Regnskabet ser lidt anderledes ud end det plejer. Det har kostet penge at holde jubilæumskon-

certer. Pengene er kommet i kassen drypvis, og vi fik i alt 74.000 kr. ind fra fonde, og der har været 

udgifter for 80.000 kr., så vi har kun skullet tage 6.800 kr. fra korets kasse til afholdelse af vores 

jubilæumskoncerter. Brian har været en stor hjælp med at søge fonde om bidrag. Vi har ligeledes 

fået bidrag fra Københavns kommune vedr. SoMe. 

 

Udgifter til noder var ikke ført ind i regnskabet sidste år, så de er kommet med i dette års regnskab. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Indtægter i regnskabet kommer fra deltagerbetaling fra 

medlemmerne med 1.800 kr. årligt og kontingentet er 0 kr.  

 

Budgettet løber lige akkurat rundt, så Hanne har genbrugt tallene fra forrige regnskab minus 

jubilæumsudgifter. 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
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5. Fastsættelse af Kontingent. Vi fastholder kontingentet på 0 kr. årligt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

7. Fremtidig virksomhed. Dorrit lagde ud med at oplæse kriterierne for korets virke. Vi skal styrke 

medlemmernes kulturelle formåen m.m. 

 

Koret har nu eksisteret i 20 år, og koret udvikler sig hele tiden. I bestyrelsen har vi talt om, at vi 

gerne vil holde niveauet i koret og derfor foreslår bestyrelsen, at vi opretter et kammerkor samtidig 

med, at vi stadig har det store kor.  

 

Meede kommenterede på Dorrits indlæg. Bestyrelsen foreslår at oprette et Dialis Kammerkor. Vi 

har før lavet medlemsundersøgelser for at få viden om, hvad koret ønsker. Meede får fra tid til 

anden kommentarer fra medlemmer, der ønsker at være mere ambitiøse med korets niveau. 

Kammerkoret skal være en del af Kor Dialis. Der skal være forcer begge steder, da det kommer an 

på hvilket repertoire, der skal synges. Mange værker egner sig for et kammerkor, og på den måde 

kan vi udnytte forcerne i koret. Der er en grund til, at Kor Dialis er blevet 20 år, hvilket skyldes, at 

der er en særlig ånd og en særlig stemning, der gør, at vi til stadighed får nye medlemmer. Vi er 

nået rigtig langt på de 20 år, og koret er konstant i forandring. For at kunne være med i 

kammerkoret skal man være mødestabil, kunne holde sin stemme, øve sig hjemme og prioritere 

kammerkoret. Alle kan principielt melde sig, men det er Meede, der bestemmer, hvem der kan 

være med. Man kommer til en 4-stemmig korprøve, inden man optages i kammerkoret. Vi starter 

efter sommerferien. Koret vil stadig øve hver tirsdag og en til to gange om måneden kan 

kammerkoret blive en ekstra time. Dette ligger ikke helt fast. Som udgangspunkt vil Meede skulle 

bruge 4 sopraner – 4 alter – 3 tenorer – 3 basser – dvs. 12-14 medlemmer. Når vi skal ud at synge 

nogen opgaver, vil Meede vurdere, hvem der vælges til at synge til de enkelte arrangementer. 

Tidspunkt og øvemodel skal diskuteres.  

 

Sussi alt spurgte, om der blev et A og et B hold – altså en opsplitning i koret. Det vil vi gøre alt for, 

ikke sker. Karsten 2. bas kommenterede, at det kunne være et problem, at alle de andre 

medlemmer skal kostes ud efter korprøven. Der blev spurgt til mødetidspunkter for de to kor; det 

ligger ikke fast endnu, så det vil blive meldt ud på et senere tidspunkt. Janne G. spurgte, om man 

kunne tænke over et medlemskab og blive medlem af kammerkoret på et senere tidspunkt. 

Kammerkoret bliver en gren af Kor Dialis – dvs., at det skal være en støtte til det originale Kor Dialis, 

så det bliver en styrke at have kammerkoret. Vi vil ikke holde separate koncerter med 

kammerkoret, men måske synge et par numre til den ordinære koncert. Bliver kammerkoret en 

aftenskole, spurgte Gitte. Vi opretter et nyt hold i aftenskolen, der hedder Dialis Kammerkor.  
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Sættes holdet fra sæsonens start, spurgte Mette T., 2. sopran. Det bliver en løbende proces, som 

det er tilfældet med Kor Dialis. Vi vil søge Københavns Kommune om tilskud til kammerkoret. Dette 

tilskud skal betales Meedes løn, da Meede i sagens natur skal bruge flere timer til forberedelse.  

 

Birgit foreslog at høre koret, om der var nogen i koret, der havde noget imod, at der bliver oprettet 

et kammerkor? Og hvad med praktikken i forhold til afholdelse af prøver?  

 

Carsten Tenor spurgte, om nogen i koret har efterspurgt et kammerkor? Meede kommenterede, at 

nogen medlemmer er stoppet pga. niveauet. Vil det tiltrække nye medlemmer til koret, når vi har 

et kammerkor? Det er da en mulighed. Ester var bekymret over, om det kunne slå skår i 

stemningen i koret? Det er bestemt ikke meningen. Vi skal for alt i verden undgå klikedannelser. Fra 

koret blev der givet udtryk for, at det er godt, at bestyrelsen er åbne omkring dette, var Maikens 

kommentar. Det er en balancegang og mange følelser er involveret. Medlemmerne kan altid tale 

med formanden eller bestyrelsen om dette nye tiltag. Det går jo ikke ”ud over nogen”, at nogle af 

medlemmerne synger for dem selv. 

 

Ved man, hvor mange der vil være med, spurgte Anja. Vi ved ikke hvor mange, der vil være 

interesserede. Brian og Jonna kommenterede, at det var svært at tage stilling til uden en 

forhåndsmelding til koret. Der er fordele og ulemper ved at melde ud før, så det skrevne kan være 

noget bombastisk at forholde sig til. Der skal ikke stemmes om det – man opretter blot en ekstra 

gren i koret. Det er ganske frivilligt, og det skal være med til at styrke koret og være for de 

medlemmer, der gerne vil være mere ambitiøse – sangmæssigt vil det højne niveauet i hele koret. 

 

Det er ikke Meedes ambition, der fremmes her – det er udelukkende for at holde på de dygtigste 

medlemmer. Vores kor har et ganske pænt niveau ifølge Meede, så hendes ambitioner bliver fuldt 

ud dækket af Kor Dialis. Birgit kommenterede, at hun godt kan lide, at der er forskelligt ambitions-

niveau, da det vil blive en styrkelse af koret. Der går ikke noget af medlemmerne ved at oprette 

kammerkoret. Og praktikken omkring dette skal vi nok finde ud af.  

 

Maiken synes det er godt, så længe det ikke går ud over det store kor. Maiken er stolt over, at vi 

har lyst til at oprette et kammerkor. Der var 15-16 medlemmer, der kunne være interesserede, 

viste en håndsoprækning. Man kan med fordel tale med Meede først, inden man går til prøve. 

Mødetidspunktet – er man fleksibel til at ændre det? Cirka halvdelen af koret ville gerne det. 

 

Karsten 2. bas kommenterede, at det bliver en meget lang koraften, hvis det skal afvikles på én 

aften. Skal kammerkoret øve en anden ugedag? Birgit foreslog, at kammerkoret selv kunne styre, 

hvornår der skal øves. 
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8. Valg af formand.  

 

Dorrit Bjerg Larsen (ikke på valg). 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

      Bestyrelsesmedlemmer 

      Hanne Jonassen (ikke på valg)  

      Lisbeth Kette Kristensen (ikke på valg)  

      Susi Friis Hansen (på valg – blev genvalgt)  

      Mette Kaisner (på valg – blev genvalgt)  

     

      Suppleanter 

      Susanne Markersen (på valg – blev genvalgt)  

      Carsten 1. bas meldte sig til den ledige post som suppleant, og Carsten blev valgt 

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Torben Poort Lange (blev genvalgt). Revisorsuppleant: 

Karsten Dam (blev genvalgt).  

 

11. Eventuelt.  

 

Der sker konstituering af bestyrelsen senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

 

Karsten tenor foreslog, at vi rekrutterer nogle yngre medlemmer. Det er noget bestyrelsen er 

meget opmærksom på, og vores rekrutteringskampagner har været målrettet yngre medlemmer. 

Med korets nuværende alderssammensætning er der dog grænser for, hvor ungt et segment vi kan 

rekruttere fra. 

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 20.00. 

 

 

Referent: Susi - sopran 

19. april 2022 


