
Kontingent for 2014 

Hvis du sammen med dette Nyhedsbrev også har modtaget et girokort, er det fordi, 

vi endnu ikke har registreret din betaling af kontingent til Støtteforeningen for 2014. 

Kontingentet er kun på 100,- kr. for et helt år, og det kan nemt overføres til bankens 

reg.nr. 1199 og konto nr. 4224531. Vi har brug for dit bidrag. På forhånd mange tak! 

Nyhedsbrev 
Støtteforeningen LGBT BIBLIOTEKET                                 Nr. 59 FEB 2014 

Mail: sbibl@yahoo.dk                                                                                                   Indbetaling: Reg. nr. 1199. Konto nr. 422-4531 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

søndag den 2. marts 2014 kl. 15.00 

hos LGBT Danmark, Nygade 7, 2 th., København (ring på døren) 

 

Dagsorden 

1 Valg af dirigent og referent 

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 

4 Fastsættelse af kontingent 

5 Forslag fra medlemmer 

6 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

7 Valg af revisor 

8 Eventuelt 

 

Bemærkninger til dagsorden 

ad 2 Se venligst beretningen på næste side 

ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side 

ad 4 Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr. 

ad 5 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 21. februar 2014. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Østerbro-
gade 56 C 2 tv, 2100 København Ø. 

ad 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og Sanne 
Juhl samt Hilde van Arkens og Bodil Pallesen. 

ad 7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen. 

 

Vel mødt! 

 

  



 

Beretning for 2013 

Ved årets slutning var der 51 medlemmer i Støtteforeningen, hvilket er et par flere end forrige år. Der blev 

kun udsendt to Nyhedsbreve (i marts og i september) modsat de sædvanlige tre, idet udgaven i december 

blev udeladt. 

Det danske månedsblad er Out & About er igen blevet indbundet. Desuden blev danske Proud Magazine 

2012 og Vennen 1970 indbundet samt Kontakt 70, der var et særskilt blad men vedlagt Vennen med især 

bekendtskabsannoncer. 

Støtteforeningen har foræret LGBT Biblioteket 15 bøger, som var ønsket af Biblioteksgruppen ud fra listen 

Nye bøger 2012. De er købt antikarisk med undtagelse af to, som blev bestilt gennem Politikens Boghal. 

Her ydes imidlertid ikke længere rabat for bøger, som skal bestilles hjem, kun til bøger som allerede findes i 

butikken (rabatten for Politiken Plus-medlemmer er nedsat til nu 15 %). 

Den udsendte pjece ”Nye bøger 2012: Et udvalg af bøger på dansk med LGBT tema” indeholdt hele 59 

titler, og heraf var de 39 skønlitteratur og 20 faglitteratur inkl. biografier. 

Ajourføring af LGBT Bibliografien, som kun omfatter skønlitteratur, er fortsat med indlemmelse af titler fra 

Nye bøger 2012.  I den 26. udgave af bibliografien er der 1.404 titler, og antallet bliver forøget med en 30-

40 hvert år. Arbejdet omfatter også læsning af de bøger, som mangler annotationer og/eller skal kontrolle-

res for relevans. Bøgerne findes ikke i LGBT Biblioteket og skal derfor bestilles via bibliotek.dk. Gennem de 

sidste fire år og indtil nu er der lånt, læst og kommenteret 89 romaner og novellesamlinger. 

Bengt Olson 

 

 

Regnskab 2013 

Indtægter           

Medlemmer á 100,00 kr. for 2013: 4.100,00  
Støttebeløb:  700,00    
Refusion fra banken af for meget indbetalt servicegebyr: 150,00 

Indtægter i alt 2013                        4.950,00   

Udgifter 

LGBT Biblioteket: Indbinding 4.347,50  
LGBT Biblioteket: bogindkøb  2.722,90  
Porto 600,00     
Servicegebyr  449,00     

I alt udgifter 2013                       8.119,40  

Resultat 2013 - 3.169,40 

Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2013: 51.058,19 

Heraf hensat til sikring af bogsamlingen (opsparing): 30.000,00 

Heraf til drift og støtte: 21.058,19 

Antal medlemmer i 2013: 51 medlemmer  


