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Indkaldelse tit generalforsamling {999
Hermed rndkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 28. marts 1999 kl. 15.0A

i Biblioteket, Teglgårdstræde 13, baghuset, 1. sal, København

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretring om foreningens virksomhed

3" Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmer

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af revisor

I Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden

ad2

Se venligst beretningen på bagsiden.

ad3

Se venligst årsregnskabet på bagsiden"

ad4

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

a.l 5

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. marts
1999

Forslag sendes fil: Bengt Olson, Østerbrogade 55C, 2. tn,
2100 København Ø.

ad6

Bestyrelsen forslår genvalg af:
Bj arne Stavnshøj, Gert Poulsen,
Bengt Olson, Sanne Juhl, Anne
Boj esen-Koefoed, Benna Morten-
sen (supplean| og Ole Bødker (sup-
pleant).

ad/

Bestyrelsen foreslår genvalg af
Lars Bo L. Hansen.

Vel mødt til generalforsamlingen
søndag den 28. marts kl. 15.

Bengt Olson
formand

5 års jubilæum

S tøtteforeningen Biblioteket for
Bøsser og Lesbiske har her i foråret
eksisteret i 5 år, idet den stiftende
generalforsarnling blev genn emført
den23. marts 1994. Detoprindelige
formål var at redde Bibliotekets
sarnlinger, hvis LBL gik konkurs,
hvilket heldigvis blev undgået, men

denne opgave påhviler stadig for-
eningen, hvis det igen skulle gå galt
økonomisk.

Ca. 40 personer har været med si-
den starten og har bidraget med
medlemsskab og gaver. Bestyrelsen
takker varmt for den vedholdende
støtte!

Bestyrelsen



Bestyrelsens beretning for { 998
Der var 59 personer, som be-

talte kontingent til Støttefore-
ningen i løbet af 1998, hvilket
er et fald på tre i forhold til året
før. For at forsøge at bevare
og forhåbentlig øge medlems-
tallet blev der derfor gennem-
ført en mindre kampagne ved
udsendelse af hvervebreve i
slutningen afåret.

Støtteforeningen er forsat
vigti g for bevarelse af B ibliote-
ket, hvor økonomien er an-
strengt med et kraftigt beskåret
budget. Årets bidrag bestodi
betaling afindbinding af danske
tidsskrifter - et projelct, der blev
påbegyndt året før, og som vil
blive fo*sat i 1999. Otte bind
blev i 1998 hentet hjem fra
bogbinderen. Det drejede sig

om Front, Hot Side, Hovs-avis-
en og Hvidløgspressen.

Bestyrelsen ser det som en
særlig opga\€ at værne om
danske publikationer. Imrdlertid
er der store huller r Bibliotekets
samlinger af blade pågrund af
tyverier, og en stor indsats blev
gjort for at genskabe hele år-
gånge. Tak til venner og be-
kendte for, at gamle burker er
fundet frem og foræret til for-
målet!

Tre gange i løbet af året ud-
kom Støtteforeningens eget
Nyhedsbrev, hvor blandt andet
Bibliotekets første l5 år blev
beskevet i anledning afjubilæ-
et. Udvidelsen af biografisam-
lingen for et støttebeløb &a

Græsrodsf,onden er også blevet
omtalt her.

Julegaven til medlemmerne
var en litteraturliste over bøger
på dansk, der r ar udkommet i

løbet af året, egentlig et supple-
ment tiltidligere ffe lister. Ar-
bejdet med listerne er en del af
et større projekt i form afen
annoteret bibliografi over al re-
levant bøsse/lesbisk skønliue-
ratur, der er udgivet i Danmark.
Indsamling, læsning og kom-
mentering vil tage flere år, men
foreløbi g omfafter fortegn elsen
over 900 titler.

Bengt Olson
.formand

-å-ysreqnskab 199+
lndtægfter
Medlemskontingent a 100 kr. for 1998 (48)... 4.800,00lr.
Medlernskontingenta l00kr. for 1999 (23)... 2.300,00k
Støttebeløb 1.900,06 *r
Renter ....70,211c
Oprundingved indbetaling frakasse..... 0,041<r.

Indtægteri alt 9.070J1 kr.

Udgifter
Servicegebyr 180,00kr.
Porto.......... 665,00 k
Blankenryk (girokort) 340,00 kr.

Støtte til indbinding af tidsskifter............. . 5.257,00 k

fassebeho!dning
31. december l9g8

Kassebehol &trng .. 27 .70 1,99 kr.

Hensat til køb af
bogsamlrng 12.464,A0ltr."

Hensat til
indbinding 6.000,00 k"

Hensattil drift
og støtte 9.237,991§.

Antal medlemmer i 1998 ... : 59

København, 23. februar 1 999

Gert Poulsen, kasserer

Udgifter i alt

Resultat l99E

6.442,00 kr.

2.628,31 kr.

Resultat 1997 ... . . 4.484,66ky..

Resultat 1996 ...,...... 4.578,36kr.

Resultat 1995 .......... 5.384,16 k
Resultat 1994 .......... 10.526-50kr.

Xassebeholdning 31. 12. {998 27.701199 kr.

Lars Bo L. Hansen, revrsor


