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LBL flytter - hvad sker der med Biblioteket?

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har opsagt lejemålet iTeglgårdstræde, og man er nu ved
at søge efter nye lokater. I slutningen af marts måned blev det meddelt, at Biblioteket ikke ville
kunne huses mere, men her i starten af juli ser dette lidt lysere ud.

Det er af økonomiske årsager, at LBL skalfinde en ny adresse. Vi skalvære ude af huset den 30.

september 2A07, og i oktober skal huset sættes i stand. En deadline er angivet som den 1. august
2007, og inden denne dato skal der foreligge en underskrevet lejekontrakt, og hvis ikke det er til-
fældet, må Landsforeningen flytte til et kontorhotel, og f.eks. Biblioteket vil blive pakket ned.

Biblioteksgruppen har afholdt adskillige møder, hvor fremtiden og spørgsmålet om hvordan samlin-
gerne ville kunne holdes samlet i tilfælde af, at Siblioteket skal lukke, er blevet diskuteret.

Måske kan det hæydes. at Biblioteket har haft sin tid: der er for få lånere, for få aktive til at drive
stedet, rnangtende vagter, interessante projekter kommer ikke i gang, rutineopgaver bliver ikke
udført, det er vanskeligt at tiltrække nye kræfter, de gamle siver, etc.

En videreførelse i andet biblioteksregi har også været nævnt. Rent konkret er der rettet en henven-
delse til Københavns Kommune ved Klaus Bondam for at høre, om der er muligheder på kommu-
nalt plan for hjælp til at redde en kulturskat. Han har sendt brevet videre til Martin Geertsen, som
er borgmester for kultur og fritid, og denne vil strække sig til at lade forvaltningen undersøge de
muligheder, der eventuelt kan være for at finde egnede fysiske lokaler til bibliotekssamlingen.

Den bedrøvelige besked om, at Biblioteket skal lukkes er imidlertid blevet ændret til et måske, efter
at lokaleudvalget har været rundt at se på egnede lejemå|, som der dog hurtigt skal tages stilling til,
da de ellers bliver udlejet til anden side. Der er senest satset på kontorlokaler i Colbjørnsensgade,
hvor der er ca. 300 m2, hvilket skulle be§de plads til Biblioteket under en eller anden form men
måske ikke 100 %.

På LBLs hjemmeside www.lbl.dk findes Månedsbrevet, hvor der f.eks. i majudgaven under Sidste
nyt berettes kort om planerne, og hvor der også findes Kravspecifikation til nye lokaler. Her er angi-
vet 35 m2 til Biblioteket, men under eventuelt. (Der er også mulighed for tilmelding til nyhedsbrevet
Nye lokaler.)

3ibliotekets fremtid er altså usikker i skrivende stund, og selv om det kommer med til en ny adres-
se, er der ingen garantier for hvor meget plads, som stilles til rådighed. Støtteforeningens formål er
at sikre samlingerne for fremtiden, men det er svært at se en mening med ren opmagasinering.

Bes§relsen hører gerne fra Støtteforeningens medlemmer om nogen har ideer tilfusiske løsninger
eller kontakt til personer, der evt. kunne hjælpe til.
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