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Generalforsam I i ng 2017
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tirsdag den 28. marts 2017 kl. 20.00
hos LGBT Danmark, Nyga de 7 , 2 lh., København (ring på døren)
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I

Valg af dirigent og referent
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
ad2
Se venligst beretningen på næste side.

ad3
ad4
ad5

adG

ad7

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 21. marts 2017. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Øslerbrogade 56 C 2 tv, 2100 København Ø. E-mail: bengto@outlook.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 2016
Der var 46 medlemmer i Støtteforeningen i 2016, hvilket er det laveste i mange år. Som sædvanlig er der
årets løb blevet udsendt Nyhedsbreve til alle medlemmer iforeningen.

i

Af indbindinger er der foruden Out & About 2015 også blevet sørget for, at nogle ældre bøger, der var ved
at falde fra hinanden på grund af dårlig lim, er blevet smukt bundet ind. Det drejer sig om Sandheden lllaf
Sigurd Wåle, Drenge til satg og Trækkerdrenge af Robert A. Gay, Afrikansk drengebordelaf Terry Llewelyn
samt Bøsser og bøsserinder at Ludvig Malmsten.
Også i 2016 blev der udarbejdet og udsendt hele tre boglister. Den første var Nye bøger 2015, som indeholdt 57 skønlitterære titler og 25 om faglitteratur, og det var samlet 12flere end året i forvejen. Den anden
var Digte, der foruden digte rummede poesi, rim og prosadigte. 71 titler var med, og de var af næsten udelukkende danske forfattere. Den tredje bogliste var Fransk på Dansk: et udvalg oversat fra fransk eller med
fransk baggrund. Her var der omtalt 42 skønlitterære bøger og 5 biograf ier.
Teksterne fra alle skønlitterære titler i Nye bøger bliver hvert år lagt over i LGBT Bibliografien, og den 38.
reviderede udgave er fra november 2016. Denne omfattende fortegnelse danner udgangspunkt for sammenskrivningen af boglister som Digte og Fransk på Dansk.
Efterhånden som Nyhedsbreve og diverse boglister bliver udgivet, bliver disse over.ført til Støtteforeningens
hjemmeside: wrry:i,v.stl-lgbt:bibl.dk. Af ophavsretslig grund er boglistårne dog uden forsideillustrationer.

Bengt Olson
Fmd.

Regnskab 2016, januar - december
2016
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lndtægter
3.200,00
1.500,00
2.554,66
7.254,66

Medlemmer å 100,00 kr. for 2016:
Medlemmer å 100,00 kr. for efterfølgende år:
Støttebeløb:

lndtægter i alt 2016
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Udgifter
6.568,75
2.404,65
213,00

LGBT Biblioteket: indbinding
LGBT Biblioteket: bogindkøb
Hjemmeside:
Porto og konvolutter:
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1.265,00
300,00
10.751,40
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Resultat 2016

- 3.496.74
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Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2016:
Heraf hensat til sikring af bogsamlingen (opsparing):
Heraf til drift og støtte:

51.616,11
30.000,00

Servicegebyr:

Udgifter i alt 2016

Antal medlemmer i2016:

21.616,1
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