
Nyhedsbrev
Støtteforeningen
BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBI§KE

Indkaldelse til Generalforsamling 2006

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 26. marts 2006 kl. 15:0(}

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

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

4 Fastsættelse af kontingent

5 Forslag fra rnedlemmer

6 Valg af 5 bes§relsesrnedlemmer samt 2 suppleanter

7 Valg af revisor

8 Eventuelt

Bemærkni nger til dagsorden

ad 2 Se venligst beretningen på næste side

ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side

ad 4 Bes§relsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr"

ad 5 Medlernsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest den 18. rnarts 2006. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, clo tsengt
Olson, Østerbrogade 56 C 2N,2100 København Ø

ad 6 Bes§relsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen
og Sanne Juhl sarnt Hilde van Arkens og Bodit Pallesen"

ad7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Uel mødt !
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Rer var sidste år 57 medlerlmer i foreningen, hvilket er fire færre end fonige år. Også i 2005

Lltir"u der gennernført enhvervekampagne i juli måned ved udsendelse af breve til de af Biblio-

tekets lånere, der endnu ikke var medlem af Støtteforeningen, i alt l6 personer. Heraf har en betalt

kontingent.

A xel Axgil holdt sin 90 års fødselsdag i foråret. Han havde da frabedt sig gaver og i stedet for

låU"at om, at Støtteforeningen skulle betænkes med kontante beløb. Tak til Axel og til alle, som i

denne forbindelse ydede et bidrag til et godt formål'

T)å generalforsamlingen sidste år blev det foreslået, at Støtteforeningen skulle stille en ny pc til
e-3
Å- rådighed for Biblioteket med henblik på opbygnin g af el elektronisk kartotek over bogbestan-

den. Ved et strategimøde i Biblioteksgruppen i efteråret blev besluttet, at anskaffe en database til
formålet, og et projekt herom er blevet sat i gang. Imidlertid fik Biblioteket efterfølgende foræret en

ny pc med flad skærm af Frank Møller (tak for det, Frank), men Støtteforeningen vil fortsat under-

støtte databaseprojektet, når det bliver aktuelt.

(-t tøtteforeningen har ydet bidrag til både indbindinger og bogindkøb. Out & About og Pan-bladet

5}er blevet bundet ind som traditionen jo er. Af bøger blev der anskaffet 10 titler dansk litteratur,

der var udkommet i2004, og otte titler fra tidligere år.

§] oglisten over nye b;øgerpå dansk 2004 var vedlagt Nyhedsbrevet i februar. Listen omfattede l8
Dtitler skønlitteratur og syv titler faglitteratur med annotationer. Sarah Waters, en moderne Dick-

ens, blev beskrevet i det følgende Nyhedsbrev. I det sidste for året i december måned var der en lille
lronrolitterær quiztil at forsøde de lange juledage med.

Bengt Olson

Foreningens kassebeholdning pr. 3tr.12.2005: 44.327,96

Heraf hensat til køb af bogsamling (opsparing): 12.464,00

Heraf til drift og støtte: 31.863,96

Resultat 2005: 4.144,56

Resultat 2004: 5.070,79
Resnltat 2003: 3.257,84

Resultat 2002: -2.675,43

Resultat 2001: 4.392,91

Resultat 2000: 5.439,22

Resultat 1999: -3.003,92

Resnltat 1998: 2.628,31

Resultat 1997: 4.484.66

Resultat 1996: 4.578,36

Resultat 1995: 5.384,16

Resrrltat 1994: 10.626,50

Regnskabet er revideret af medlemsrevisor
Lars Bo Hansen, 25. februar 2006.

Antal medlemmer i Støtteforeningen Bib-
lioteket for bøsser og lesbiske i 2005: 58
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Indtægter
Medlemmer å 100,00 kr for 2005 (45):

Medlemmer å 100,00 kr. for 2006 (9):

Støttebeløb: (900 + 9 * 1gQ + 50):

Støttebe løb Axel Axgil fødselsdag:

Rente:

Indtægter i alt 2005:

[Idgifter
Bogindbinding, Pan-b ladet:

Bogindkøb:
Porto og kuveder:
Servicegebyr:

tr alt udgifter 2005:


