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Referat af generalforsamling 2OOO

Valg af dirigent og referent
Anne blevvalgt som dirigent og Bjame som referent. Anne

konstaterede, at indkaldelsen var udsendt den 25. februar
2000, og generalforsamlingen derfor var rettidigt indvarslet.

Bes§lrelsens beretning
Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkald-

elsen i Nyhedsbrev nr. 17. Bengt kommenterede og supplere-
de: SBBL har nu 57 medlemmer, mens budgettet er baseret
på 60 Bibliotekets budget for 2000 er på 10.000 kr. - det
samme som i 1999, hvor det dog blev overskedet. Budget-
tets størrelse er fastholdt, selv om biblioteket havde bedt om
16.000. k

SBBL's bidrag var i 1999 knap 9.000 kr.; i år vil det blive
noget mindre, 4.000 - 5.000 kr., som skal bruges til indbind-
ing af "Rundt om Rosa" og "UG-posten".

B eretlingen ble'i godk-endt.

Fremlæggelse og godkendelse
af årsregnskabet

Gert gennemgik regnskabet og fremhævede udgiften til ind-
binding, da den i en forening af SBBL's størrelse er voldsomt
stor og s§td i regnskabets underskud på ca. 3.000 kr.

I det hele taget er regnskabet ikke så pænt som tidligere,
dels er medlemstallet faldende, dels har SBBL aktivt, økono-
misk støttet biblioteket. Som nævnt er der kun 57 medlem-
mer, men der plejer at indmelde sig et par stykker i maneder-
ne efter generalforsamlingen.

Efter nogle få opklarende spørgsmål blev regnskabet god-
kendt.

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at fastholde det nuværende kontin-

gent på kr. 100 pr. år blev vedtaget.

Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag.

Valg af fum bes§relsesmedlemmer
og to suppleanter

Bestyrelsen foreslog genvalg af Anne Bojesen-Koefoed,
Bengt Olson, Bjarne Star,nshøj. Gert Poulsen og Sanne Juhl,

Ole Bødker (suppleant) og nyvalg
af Birgitte Kjerringrokk (suppleant).

Bestyrelsen blev valgt som fore-
slået.

Valg af revisor
Lars Bo L. Hansen blev som fore-

slået afbestyrelsen genvalgt som
revisor.

Eventuelt
Et medlem har spurgt om mulig-

hed for at indbetale kontingent via
telefonbank. Det forudsætter et an-
det girokort (type 4) med et fortlø-
bende nunmer, som bruges til iden-
tifi kation af indbetaler.

SBBL ligger inde med girokorttil
flere års forbrug og vil ikke bruge
penge på nye pt. Men når de er
brugt, vil bestyrelsen sehfølgelig
undersøge, hvad der er billigst for
både medlemmer og forening.

Man er dog altid velkommen til at
betale sit kontingent på generalfor-
samlingen eller fx sende en check
direkte tilformanden.

Bestyrelsen svarer medlemmet di-
rekte.

Til sidst udtalte Gert mindeord ov-
er Benna Mortensen, som døde i ef-
teråret.

Hereft er afsl uttedes generalfor-
samlingen kl. 15.25.

Bjarne Stavnshoj
Re.ferent



Blade og magasiner
på biblioteket

Vores biblioteket er absolut mere end b øge( - det, der bliver
bladret mest i, er vores blade og magasiner.

Da vores budget som bekendt er meget begrænset, er det des-
værre kun et fåtal, vi har råd til abonnere på, men vi er så til gen-
gæld overbegavet med såkaldte udvekslingsabonnementer. De sid-
ste vender jeg tilbage til.

Bladene er et sandt eldorado af informationer om, hvad der rør
sig rundt omkring i verden. Foruden anmeldelser afbøger, film og
musik er der mzlsser af sladder, seriøse artikler og et godt udkig til
resten af verden. Det, der fascinerede mig mest, første gang jeg
åbnede et amerikansk lebbe-blad, var, at de havde annoncer for
absolut ALT - man kan leve et komplet liv uden på noget som
helst tidspunkt behøve at komme i kløerne på en heteroseksuel
udbyder, det være sig tandlæge, advokat eller bedekvinde. Fanta-
stisk.

De blade, biblioteket abonnerer på er:

DIVA præsenterer sig selv som "lesbian life and style". Det ud-
kommer 12 gange om året i England.Det er et populært blad, men
ret apolitisk. Masser af annoncer, sladder og anmeldelser - i
marts-nummeret endda af natcreme! Man kan også på rigtig da-
mebladvis læse sit horoskop.

ATTITUDE er et incibydende og seriøst bøssebiad lkan abso-
lut også læses af andre). På trods af 148 sider i marts-udgaven er
bladet ikke overbroderet med annoncer. Spænder meget r,rdt i de-
res artikler og anmelder alt mellem himmel og jord. Udkommer i
London 12 gange om året.

GURVE "The best-selling lesbian magazin", som de i flot, a-

merikansk-beskeden stil introducerer sig selv som. Lidt tpdt:
ikke mange sider, men til gengæld mange gode, seriøse artikler.
Her er ikke for megen sladder og annoncer, men det er desværre
heller ikke her, man kan læse sig mæt i anmeldelser.

GAY TIMES er endnu et tykt bøsseblad. April-nummeret er
på 148 sideq og dertil et tillæg: "market place" på 56 sider! Kan
absolut læses af alle, da der er mange spændende artikler, også
med historiske vinkler. Lidt vel mange annoncer, men også mange
gode anmeldelser. Engelsk - udkommer 12 gange pr. år.

LAIUIBDA BOOK REPORT er et must, hvis man vil holde
sig ajour i bøgernes verden. Præsenterer sig som "A review of
contemporary gay and lesbian litteratur" - og det sigeq hvad der
skal siges (det må være et fedt sted at arbejde!). Udkommer i

Washington D.C. 12 gange om året.

ADVOCATE er et bøsse-lesbisk blad, der udkommer iL.A.
En del artikler med en mere politisk vinkel end de fleste andre glit-
rede blade. Lidt tyndt, men udkommer til gengæld hver 14. dag.

Flere gode anmeldelser - mest bøger og musik - men præges også
en del af mange annoncer.

GENRE er et blandet blad
med hovedv æ$ pebøssesiden.
Udkommer fra Hollywood Bou-
levard, hvilket også afspejler
sig i en masse sladderartikler
og annoncer. Dog også en mas-
se gode musikanmeldelser. Ud-
kommer tl gangeårligt.

OUT er guf for reklame-
branchen - de første l4 sider
af februar-nummeret er annon-
cer. Derefter kommer en ind-
holdsfortegnelse, og så fortsæt-
ter ellers fokuseringen på bøs-
ser som en købestærk gruppe...

Bladet er en rodebutik med
hovedvægten lagt på mode og
sladder. Men lige midt i dethe-
le dukker der dog op en del
spændende og seriøse artikler
op. Små anmeldelser af fiLm,
bøger og musik. Udkommer l l
gange pr. år.

Udvekslings-
abonnementer

Udveks lings ab onnementeme
foregår på den måde, at vi sen-
der PAN-bladet ud i den store
verden og får et væld af blade
tilbage - hovedsagelig fraVest-
Europa (ca. 40 i alt). FraNor-
ge kommer Løvetann, et blan-
det blad med en stærk politisk
profil. Herfra kommer også det
norske forbunds avis, BLIKK,
som absolut er en gennemlæs-
ning værd. Vi får også RFSL's
blad fra Sverige - QX - som
også bør læses.

Der strømmer også ind med
forskellige pamfl etter, nyheds-
breve mv. fra hele verden, fx
Euroletter og ILGA bulletin.

Kom selv ind og kig, vi har
åbningstid samtidig med kafeen,

så du kan tage en kop kaffe
med op til os. Desværre kan du
ikke lane blade med hjem

Rirgitte Kjerringrokk


