LBL Bibliotekets kamp for overlevelse

Marts 2007
LBl-København indkalder med kort varsel husets grupper, inkl. Biblioteket, til møde 27. marts
om såkaldte "udfordringer".
Efter et dårligt årsregnskab for 2006 med mere end 200.000 kr. i underskud er det besluttet at
fraflytte Teglgårdsstræde. LBL skal være ude af lokaliteterne senest 30. september 2007. Umiddelbart er holdningen blandt lokalafdelingens politikere, at man ikke længere kan huse biblioteket som aktivitet pga. driftsomkostningerne. Det safilme gælder Radio Rosa og arkivet.
Der indkaldes til krisemøder blandt bibliotekets frivillige.

April2007
Biblioteket planlægger fremtiden og alternative scenarier for en overlevelse i nye lokaliteter.
Landsledelsen for LBL afuenter et udspil fra Biblioteket med bud på løsninger. Principielt ønsker man bibliotekssamlingen bevaret i foreningens regi og rammer

Maj 2007
Kontakt til Klaus Bondam omkring Bibliotekets situation. Han finder det"oplagt at kommunen
aktivt forsøger at hjælpe med en løsning, så biblioteket kan føres videre" . Han synes, at det er
vigtigt, ikke mindst fordi borgerrepræsentationen netop har vedtaget at udarbejde en homopolitik
for København med det måI, at byen markerer sig som Europas homo-hovedstad. Da bibliotekerne ikke sorterer under Bondams ressortområde, har han videresendt henvendelsen til hhv.
Martin Geertsen, som er borgmester for kultur og fritid, og til Det Radikale Venstres medlem af

Kultur- og Fritidsudvalget, Katrina Feilberg.

Juni 2007
vil bede sin forvaltning om at "undersøge de
muligheder, der eventuelt knn vcpre for at finde egnede fusiske lokaler til bibliotekssamlingen" .
LBL satser på enten at flytte til hhv. Vesterbro (Colbjørnsensgade, inkl. plads til Radio Rosa og
Bibliotek) eller til Vimmelskaftet/Nygade (ikke plads til Radio Rosa, Arkiv eller Bibliotek). Dette skal afgøres senest 1. august. Alle krydser fingre for Vesterbro-løsningen
Svar fra Kulturborgmester Martin Geertsen, som

Juli 2007
Chefen for Hovedbiblioteket, Børge Sørensen, holder møde med biblioteket om kommunebibliotekets muligheder for at støtte og hjælpe. De kan imidlertid ikke indflette eller overtage samlingen - den passer ikke ind i kommunebibliotekets strategi, er for museal og ville derfor ende på
magasin. Hans holdning byggede på erfaringerne fra at overtage Mellemfolkeligt Samvirkes nu
nedlagte bibliotek på 11.000 bind. Måske kan de finde en midlertidig opbevaring i et magasin,
mens situationen afklares. Børge Sørensen skriver i et notat til borgmesteren,"at KKB i nødsfald
midlertidigt kan stille magasinplads til rådighedfor en nedpakket samling, indtil Landsforeningen efterflytningen atter kan huse biblioteket".

August 2007

LBL beslutter sig for at rykke til Nygade. Det aftales, at der skal skaffes ekstra lokaler til Biblioteket og Radio Rosa, som kan indgå i lejefællesskab med andre som fx Markens Liljer.
Herefter ses på lejemål i Thorsgade, Østbanegade, Ryesgade, Æblehaven og Sølvgade. Ingen af
lejemålene lever imidlertid op til kravene: fysisk og indretningsmæssig egnethed, nogenlunde
central beliggenhed og - ikke mindst - billig leje. Der ledes videre.
Biblioteket deltager i Pride Square.
Bibliotekssamlingerne pakkes ned i kasser og sendes på lagerhotel på Amager.
Martin Geertsen meddeler på baggrund af notat fra Børge Sørensen, at Vanløse Kulturhus og
Kultur Vesterbro (som har lokaler dels i Lyrskovgade, dels ved Halmtorvet) begge har "tilkendegivet, at de er interesserede i at gå i dialog med jer om en eventuel placering afjeres samling."
Biblioteket tager umiddelbar kontakt med Kultur Vesterbro, som senere må trække deres tilbud
pga. kommunens planer om at anvende de tiltænkte lokaler i den Brune Kødby til sundhedsrum.
Biblioteket bliver bedt om at afvente en afklaring ca. Y, år frem i tiden.
September 2007
På Københar,msafdelingens generalforsamling bruges en del tid på at diskutere udgifter
for et bibliotek, hvilket den nye bestyrelse pålægges at overveje nøje.

til lokale

Oktober 2007
Der er fornyet håb om lokaler sammen med Radio Rosa og Markens Liljer i Den Hvide Kødby
på Vesterbro. Markens Liljer melder fra, og Biblioteket ansøger alene om lokalerne, men får
afslag, da biblioteket ikke passer trl"områdets løeative og gastronomiske profif'.
November 2007
Det kommer frem, at LBLs økonomi er hårdt presset. Den trykte version af Pan-bladet lukkes,
ansatte afskediges, og det er tvivlsomt, hvorvidt LBL fortsat har råd til alle lokalerne i Nygade.
En stor del af den centrale landsledelse afgår, og på et landsmøde fremlægger en konstitueret
ledelse de triste kendsgerninger. Meldingen til biblioteket er klar: der er ingen penge til lokaler.

December 2007

Biblioteket forsøger at finde et "gratis" opbevaringssted for samlinger og møbler, herunder at
afprøve muligheder for magasinplads hos KKB.
Januar 2008
Arkivet overleveres til Rigsarkivet. Bibliotekets samlinger og møbler fl1.mes fra et lagerhotel til
oplagring i PAN-Bladets tidligere redaktionslokale hos LBL i Nygade. Radio Rosa får adgang til
nye lokaler og regner med at gå i luften sidst i februar eller i løbet af marts måned.

Februar 2008
Nyt ekstraordinært landsmøde i LBL 16. februar. Bibliotekets fremtid er stadig uafklaret og
usikker.

