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Referat af generalforsamling 1999 søndag den
28. marts { 999, kl. { 5

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent valgtes Anne Bojesen-Koefoed, til referent Bjar-
ne S tavnshøj . D iri genten konstaterede, at generalfors amlin -

gen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

2. Bes§relsens beretning om foreningens
virtsomhed
Bestyrelsens beretning er sammen med indkaldelsen trykt i
Nyhedsbrev nr. 14. Den mundtlige beretning bestod af kom-
mentarer hertil: Der er 60 medlemmer i foreningen, hvilket
svarer til det budgetterede. Best.vrelsen igangsatte dog sidst i
1998 en hvervekampagne, for at medlemstallet ikke skulle
falde under de 60. Resultatet af kampagnen er ca. l5 nye
medlemmer.

SBBL er stadig i garg med indbinding af de gamle danske
tidsskrifter i Biblioteket. De seneste bind er netop hentet hos

bogbinderen og omfatter fx "Kvinder, Kvinder", "Køben-
harmsNyt", "Hvis tårer var guld" m.fl. Det er smukt udført
arbejde, selv om det på grund af de meget forskellige forma-
ter, også af samme tidsskrift, har været en vanskelig opgave
for bogbinderen.

Det er vedtaget i 1999 at fortsætte med de forenings- og
Københavnsnære blade som "UG-Posten". Derimod ligger
arbejdet med den store litteraturliste over dansksproget bøs-
se/lesbisk litteratur for tiden stille, men kommentarer og for-
slag er altid velkomne.

I forbindelse med beretningen blev det meget lille beløb af-
sat på LBL Københavnsafdelings I 999-budget til Biblioteket
kommenteret, og det blev antydet, at der var en sammen-
hæng med, at SBBL støtter Biblioteket økonomisk. Dette
synspunkt blev diskuteret, og formanden gf orde rede for Bib-
liotekets økonomiske placering i forhold til LBL og Køben-
havnsafdelingen.

Beretringen blev godkendt.
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3. Fremlæggelse og god-
kendelse af årsregnskabet
Kasseren gennemgik I 998-regnska-
bet, som blev godkendt.

Der blev spurgt til, om det afsatte
beløb påkr. 12.464,00 vil være til-
strækkeligt til i givet fald at købe Bi-
bliotekets samlinger. Der blev svar-
et, at samlingerne i1994 blevvurde-
ret af fl ere antikvarboghandlere, og
at den højeste vurdering dengang
lødpå 5-6.000 kr. På den baggrund
havde en generalforsamling på et
tidspunkt besluttet, at SBBL også
kan bruge penge til løbende at støtte
Biblioteket, således som det ft sker
med indbinding af tidsskifter.

tL Fastlæggelse af kon-
tingent
Bestyrelsens forslag om at bibehol-
de et årskontingent på k 100,00
blev vedtaget.

5. Forslag fra medlem-
mer
Der var ingen forslag fra medlem-
meme.

6. Valg af 5 bes§relses-
medlemmer og 2 supplean-
ter
Bestyrelsen foreslog genvalg af den

samlede betyrelse: Bengt Olson
(formand), Gert Poulsen (kasserer),
Anne Boj esen-Koefoed, Bj arne



Stavnshøj, Sanne Juhl, Benna
Mortensen (suppleant) og Ole
Bødker (suppleant). Alle blev
genvalgt.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af
Lars Bo L. Hansen som revi-
sor, og det vedtoges.

8. Eventuelt
Under eventueltblev der spurgt
om, hvad der skete med Biblio-
tekets ønsker om magasinplads,
og formanden svarede, at han
flere gange havde henvendt sig
til LBL's formand, Søren Laur-
sen, men at svarene havde væ-
ret henholdende med henvis-
ning til den forestående flyt-
ning, til økonomi osv. Derfor
har formanden, modstræbende,
indrettet et magasin på loftet
hjemme hos sig selv.

De netop indbundne tidsskrif-
ter blev vist frem.

Generalfors amlingen blev af-
sluttet kl. 15.45.

Bjarne Stavnshøi, referent

På caf6en. To herer ved ei

bord. De læser avis.

"Deiligt vejr, ikke sandtf'

"Deiligt veit' Tavshed.

"Men de siger, dei bliver regn-

veir"

"Det siger de." Tavshed.

'Men.- Undskyld ieg spørgorl

Er De homoseksuell

'N.i.'

'Heller ikke ieg."

"Trist"

Af en rykkers dagbog

Alle biblioteker kender det: At
lånerne ikke afleverer de lånte
bøger til tiden. Derfor sidder
Lars Bo og undertegnede cirka
en gang om måneden og sender

rykkere afsted. I de allerfleste
tilfælde kommer de efterlYste
materialer retur efter få dages

forløb. Men desværre oPlever
vi også at måtte sende flere
nye rykkere afsted til samme
låner. Få gange oplever vi, at

bøgeme aldrig kommer retur.
Så prøver vi at kontakte låner-
ne personligt, og så sker der of-
te noget. Men, som også er til-
fældet på offentlige biblioteker,
må vi desværre regne med at
miste 4-6 procent af vores be-
stand om året.

Ved sidste rykkeraften fik jeg
pludselig lyst til at ringe til "syn-
derne" i stedet for at sende et
brev. Desværre havde jeg den
bøse tone på ved første oPkald.
Låneren oplyse, at bogen skam

var afleveret til tiden. Røret På
- efter dog at have lovet at rin-
ge tilbage, hvis bogen blev fun-
det på sin plads på hylden. Og
det gjorde den! Det var jo en

flov historie for os, for udlans-
sedlen var ikke blevet tilintet-
glort - og så var rykkerproce-
duren staret kort tid efter. NYt
opkald til laneren med mange
unds§ldninger o g forklaringer.
Låneren må sikkert have for-
nemmet mit bøjede hoved, for
pludselig sagde vedkommende,
at delvis på grund afvores be-
hagelige samtale var hun blevet
interesseret i at blive medlem
af vores biblioteksgruPPe. Se-

nere har vedkommende været
til oplæring i bibliotekets ar-

bejdsgange og er nu i fuld gang

med at yde sit bidrag til at løse
de mange små, daglige opga-
ver.

Der var da en god historie,
ikke?

Med venlig hilsen fra
Ole Bødker

Denne over-
skrift kunne
man læse i Eks-
tra Bladet den

6.januar 1978.

Klippet stam-
merfra Biblio-
tekets omfat-
tende udklips-
samling, som
vil blive præ-
senteret nær-
mere i næste

nyhedsbrev af
Støtteforenin-
gensformand,
Bengt Olson,
som også står
bag den ene-
stående sam-
ling.
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