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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2016 kl. 20.00
hos LGBT Danmark, Nyga de 7, 2 lh., København (ring på døren)
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Valg af dirigent og referent
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Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmer
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden
Se venligst beretningen på næste side.
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Se venligst årsregnskabet på næste side.
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 7. marts 2016. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Østerbrogade 56 C 2 lv, 2100 København Ø. E-mail: bengto@mail.dk.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og
Sanne Juhl samt Hilde van Arkens.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt!

Beretning for 2015
Der var i all52 medlemmer i Støtteforeningen sidste år, og det var 3 personer færre end året
medlemmer blev der ifebruar, ijuli og i december udsendt Nyhedsbrevet.
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Magasinet Out & About 2014 er blevet bundet ind. Desuden blev der indbundet bladet Homotropolis 201220'14 samt filmfestivalprogrammerne MIX Copenhagen2012-2014, som der også er tradition for. Biblioteksgruppens ønsker om indkøb af 15 bøger er endvidere blevet imødekommet.
Hele tre boglister er blevet udgivet i løbel af året, alle flot illustreret med bogforsider og med kort omtale af
de enkelte bøger. Den første var "Nye bøger 2014: Et udvalg at bøger på dansk med LGBT tema", som
indeholdt 53 skønlitterære titler og 17 titler med fagbøger. Denne liste vil danne baggrund for Biblioteksgruppens nye ønsker, som vil fremgå af et senere bogmøde i Biblioteket.
Den anden bogliste var "Biografier: Et udvalg af bøger på dansk med LGBT tema". Den rummede "Biografier, selvbiografier, erindringer, levnedsbeskrivelser, dagbøger, breve, rejseskildringer mm." Det er den 2.
reviderede udgave, idet den 1 . udkom i 2009 med 46 titler. Så mange som 100 titler var taget med denne
gang, og de dækkede perioden fra 1931 til20l5. "Biografier" blev uddelt iBibliotekets stand på Pride
Square torsdag den 13. august 2015.
Den tredje var "Krimier: Et udvalg aI bøger på dansk med LGBT tema", og den indeholdt "Kriminalromaner
og spændingsbøger". Det var ligeledes en revideret udgave af den tørsle, som også varfra2009 med 28
titler. I den nuværende er der 97, hvilket er ganske imponerende.

Bengt Olson
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Medlemmer å 100,00 kr. for 2015:
Medlemmer å 100,00 kr.lor eftertølgende år:
Støttebeløb:
lndtægter i alt 2015

4.300,00
1.400,00
2.347,28
8.047,28
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LGBT Biblioteket: indbinding
LGBT Biblioteket: bogindkøb
Hjemmeside:
Porlo og konvolutter:

3.762,50
2.211,26
213,00
1.400,00
300,00
7.886,76
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160,52
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{s**.r$J
rå.6så5sJ
r§.G§s,54J

Udgifter

Servicegebyr:

Udgifter ialt 2015
Resultat 2015

Foreningens kassebeholdn in g pr. 31.12.2015l.
Heraf hensat til sikring af bogsamlingen (opsparing):
Heraf til drift og støtte:
Antal medlemmer i2015:
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55.112,85
30.000,00
25.112,85
52

medlemmer
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