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Venligst ring på !

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 medlemmer
6 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7 Valc n{ rerriqnr

8 Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden

ad 2 Se venligst beretningen på næste side
ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side
ad 4 Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.
ad 5 Bestyrelsen vil komme med forslag til en vedtægtsændring i anledning af nyt navn til Biblioteket.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 13. marts 2010. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson,
Østerbrogade 56 C 21v,2100 København Ø.

ad 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og
Sanne Juhlsamt Hilde van Arkens og Bodil Pallesen.

ad7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt !



Beretning for 2009

Støtteforeningen havde sidste år 45 medlemmer, hvilket er på det samme niveau som forrige år. Ved hjælp
af den ajourførte brochure er der blevet gjort opmærksom på foreningen i forskellige sammenhænge, f.eks.
i LBL teltet på Pride Square den 31. juli.

Støtteforeningen har som sædvanlig sørget for indbinding af det danske Out & About. Desuden er
programmerne for filmfestivalen i Cinemateket fra 1994 til 2008 blevet bundet ind. Programmerne fra
starten i 1986 til 1993 fandtes allerede.

"Nye bøger 2008", som blev sendt ud sammen med Nyhedsbrevet i marts, indeholdt 45 titler, der dækkede
romaner, noveller, digte og faglitteratur. Nyhedsbrevene ijuli og december var vedlagt andre boglister (se
nedenfor).

Arbejdet med at supplere "Bøsse/lesbisk Bibliografi" er skredet lrem i løbet af året. Skønlitteratur, som står i

Biblioteket men endnu ikke er registreret her, er lånt hjem, blevet læst og til sidst kommenleret. Denne
syssel vil fortsætte indtil der er taget stilling til hele samlingen, idet formålet er at have al dansk LGBT
litteratur beskrevet.

Til Hovedbiblioteket i Krystalgade, som i slutningen af juli havde arrangementer i forbindelse med World
Outgames, blev der i maj måned udarbejdet fem adskilte boglister i A5 format på baggrund af den
omfattende bibliografi. Liste nr. t handlede om romaner, noveller og tegneserier, nr.2 om romaner og
noveller frem til ca. 1970, nr. 3 om krimier og digte, nr. 4 om børne- og ungdomslitteratur, og nr. 5 om
biografier og anden faglitteratur.

Der har kun været gode reaktioner på disse lister, og flere eksemplarer er efterfølgende givet til
Hovedbiblioteket. De findes også i form af pdf filer på Bibliotekets hjemmeside, og herfra er annotationerne
blevet overført til databasen LibraryThing.

Listerne nr. 1 og nr.2 er blevet distribueret til Støtteforeningens medlemmer. De deles ellers ud i Biblioteket
til alle interesserede vedlagt brochuren med indbetalingskort til foreningen.

Bengt Oison

Regnskab for 2009, januar - december

lndtægter
Medlemmer å 100,00 kr for 2009 @$:.................. 4.400,00
Medlemmer å 100,00 kr. for 2010 (17):................. 1.700,00

Støttebeløb: ...... 2.472,50
Diverse (særlig kontingentindbetaling):....... 300,00

Rente: ............. 25,68

lndtægter i alt 2009:
Udgifter

lndbinding (CGLFF-programmer + Out & About):. 3.823,50
Porto:.......... .. 147,50
Servicegebyr: ................. .. 300,00

I alt udgifter 2009: 4.271,00

Resultat 2009: ......... 4.627,18

Foreningenskassebeholdningpr.3l.l2.2009: 52.641,87

Heraf hensat til sikring af bogsamlingen' lopsparing):.. 30.000,00

Heraf til drift og støtte:

Antal medlemmer i 2009: 45 medlemmer
København 1. februar 2010

Resultat 2009: ........ 4.627,18

Resultat 2008: ...... ..1 .885,94

Resultat 2007:...... .. 1 .507,36

Resultat 2006: ...... .....293,43

Resultat 2005:...... ..4.1 44,56

Resultat 2004:.......5.070, 79

Resultat 2003: ...... ."3.257,84

Resultat 2002: ...... .-2.67 5,43

Resultat 200'l :...... . 4.392,91

Resultat 2000:...... . 5.439,22

Resultat 1999: ...... .-3.003,92

Resultat .,l998:...... . 2.628,31

Resultat 1 997:...... . 4.484,66

Resultat 1996:...... . 4.578,36

Resultat 1995: ...... . 5.384,16

Resultat '1994: ...... 10.626,50

I Besluttet på Generalforsamlingen 25. marts 2OO7

22.641,87


