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hos LGBT Danmark, Nyga de 7, 2 lh., København (ring på døren)

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmer
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Vel mødt!
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Generalforsaml i ng 2O1 5

Hermed indkaldes
søndag den

Bemærkninger til dagsorden
Se venligst beretningen på næste side

Se venligst årsregnskabet på næste side
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest den 14. marts 2015. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Øsler-

brogade 56 C 2 tv, 2100 København Ø.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og

Sanne Juhl samt Hilde van Arkens. (Bodil Pallesen genopstiller ikke)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.



Beretning for 2014
Der var hele 55 medlemmer iforeningen ved året slutning, og det er det højeste i mange år. Til medlem-

merne blev der i februar, juni og december udsendt Nyhedsbreve, hvor juni-nummeret bl.a. omtalte, at

Støtteforeningen er blevet 20 år.

Kun Out & About tor 2013 er blevet bundet ind, og blot 12 bøger har Støtteforeningen bidraget med til
LGBT Biblioteket, og som var ønskede af Biblioteksgruppen. Det er nogle færre end forudgående år, men

Biblioteket havde modtaget en del ny litteratur direkte fra forlagene i forvejen.

Pjecen "Nye bøger 2013" blev medsendt Nyhedsbrevet for februar, og det listede hele 68 titler, hvoraf 13

var faglitteratur og resten skønlitteratur. "Ny bøger 2012" havde 59 titler; antallet af udvalgte bøger på

dansk med LGBT tema er steget gennem mange år.

I december blev boglisten "Dansksproget skønlitteratur 1883-2014" udsendt til medlemmerne som julehil-

sen 2014. Et udvalg på 95 titler til inspiration og læselyst var taget fra LGBT Bibliograf ien, hvor bøgerne der

havde fået en smiley enten på grund kvaliteten, historien eller betydningen, som disse bøger har haft eller
stadig har for mange af os. Der er blevet brugt nye LGBT temakoder i denne liste, og G står for bøsse (gay)

som den største ændring.

12014 fik Støtteforeningen LGBT Biblioteket endelig sin egen hjemmeside, www.stf-lgbt-bibl.dk (som blot er
en forkortelse af navnet). Adskilligt er blevet scannet og lagt ind under forskellige rubrikker. F.eks. under
"Nye bøged' findes der nu alle disse boglister f ra 1998 til foreløbig 2013, og under "Boglister" foreligger alle

sådanne med navne som "Kanon for bøsser og lesbiske 2004" til "Dansksproget skønlitteratur 1883-2014".
For at gøre det lidt lettere at finde rundt blandt de mange ting på hjemmesiden, er der under "Artikler" sam-
let tekster om bøger, der er hentet fra Nyhedsbrevene, og disse er ordnet alfabetisk efter fodatternavne.
Ligeledes er der under "Om Støtteforeningen / Historie" tilføjet små artikler, som handler om Biblioteket og

om Støtteforeningens virke, som også er taget fra Nyhedsbrevene.

Bengt Olson

Regnskab 2014, ianuar - december
lndtægter

Medlemmer å 1 00,00 kr. for 201 4:
Medlemmer å 100,00 kr. tor efiertølgende år:
Støttebeløb:

lndtægter i alt2O14

Udgifter
LGBT Biblioteket, indbinding:
LGBT Biblioteket, bogindkøb:
Hjemmeside, etablering og drift:
Porto og konvolutter:
Servicegebyr Danske Bank:

Udgifter i alt2014

Resultat 2014:

Foren in gens kassebeholdn ing pr. 31.12.201 4:
Heraf hensat til sikring af bogsamlingen (opsparing):
Heraf til drift og støtte:

Antal medlemmer i2O14:

5.500,00
900,00

2.668,54
9.068,54

1.256,25
1.975,27

406,88
1.236,00

300,00
5.174,40

3.894.14

54.952,33
30.000,00
24.952,33

55 medlemmer


