
Nyhedsbrev
Støtteforeningen
BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBISKE NR. 26 MARTS 2OO3

lndkaldelse til Generalforsamling 2003

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 23. mafts 2003 kl. 15:00

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

Dagsorden

I Valg af dirigent og referent

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

4 Fastsættelse af kontingent

5 Forslag fra medlemmer

6 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

7 Valg af revisor

B Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden

ad 2 Se venligst beretningen på naeste side.

ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side.

ad 4 Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.

ad 5 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skalvære bestyrelsen i

hænde senest den 15. marts 2003. Forslag bedes sendt til:

Støtteforeningen

c/o Bengt O/son

Østerbrogade56C2tv
21 00 København Ø

ad 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen

og Sanne Juhl samt Hilde van Arkens og Ole Bødker.

ad 7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt !



Beretning for 2002

Støtteforeningen havde sidste år 60 medlemmer, hvilket var et par stykker færre end året i forvejen. En min-

dre hvervekampagne blev gennemført i sommerens løb, hvor 21 breve blev sendt til lånere I Biblioteket- Heraf

valgte fire ai betale kontingent, som kun var halvdelen af nye iilmeldte ved tidllgere kampagne.

Foreningens støtte til Biblioteket var i form af indbinding af danske tidsskrifter. Foruden Århus Nyf drejede det

sig om Lokalnyt Fyn og Pan Fyn. Disse blade er Landsforeningens egne tidsskrifter, og førstnævnte udkom-

mer stadig med oplysninger om hvad der sker lokalt.

Som sædvanlig er der blevet udsendt tre Nyhedsbreve. Det sidste indeholdt en beskrivelse af Bibliotekets

samling af indbundne tidsskrifter, som er enestående og unik. Støtteforeningen ser det som en særlig vigtig

opgave at værne om danske publikationer og dermed sikre dem for eftertiden. Dette Nyhedsbrev omfattede

desuden en liste over nye bøger udgivet i 2002. Den rummer 34 titler af romaner, noveller, digte og biografier

samt anden fagl itteratur.

Brochuren over Støtteforeningen er blevet opdateret igen. Den er bl.a. anvendt til hvervekampagnen, hvor

den vedlægges selve kampagnebrevet.

Bengt Olson

Årsregnskab 2002
lndtægter:
Medlemmer å 100,00 kr. f or 2002 (44):

Medlemmer å 100,00 kr. for 2003 (6):

Støttebeløb:
Renie.

Ialt

Udgifter:
Bankgebyrer:
Girokortblanketter:
Støtte til indbinding:

lalt

Foreningens kassebeholdning pr. 31.1 2-2002:

Heraf hensat iil køb af bogsamling (opsparing):
Heraf til drift og støtte:

Antalmedlemmer i2002:

4.400,00
600,00
250,00

4a EatL,Jt

5.262,57

367,00
372,50

7.098,50

7.838,00

Resultat 2002:

Resultat 2001:

Resultat 2000:

Resultat 1999:

Resultat 1998:

Resultat 1997:

Resultat 1996:

Resultat 1995:

Resultat 1994:

-2.575,43

4.392,91

5.439,22
-3.003,92

2.628,31

4.484,66

4.578,36

5.384,16

10.626,50

31.954,77

12.464,00
19.490,77

60 medlemmer

KONTINGENT FOR 2OO3

Hvis du sammen med dette Nyhedsbrev finder et girokort, så skyldes det, at vi endnu ikke har

noteret en indbetaling fra dig på de beskedne 100 kr., som det koster om året at vaere med i

Støtteforeningen. Dit bidrag går til at holde foreningen i live - men også til at give en ekstra øko-

nomisk håndsrækning til Biblioteket for Bøsser & Lesbiske i Teglgårdsstræde, København. Lidt

ekstra oven i de 100 kr. modtages selvfølgelig med stor glæde! Hvis du kommer til Generalforsamlin-

gen, kan du indbetale ved den lejlighed. Ellers kan du bruge din bank, posthus eller home-banking til

at overføre beløbet til Støtteforeningens konto: BG Bank, reg.nr. 1551 , kontonr. 4224531 -

Tak for din støtte!


