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Støtteloreningen har skrevet til kulturminister Mette Bock:

Bevar KVINFOS bibliotek hos KVINFO
Det er med forbløffelse og skuffelse, at Støtteforeningen for LGBT Biblioteket erfarer ministerens beslutning om at
overflytte KVINFOs biblioteksfunktion til Det Kongelige Bibliotek.
Som stØtteforening for et af de andre - om end meget mindre - biblioteker, der også arbejder med køn, seksualitet
og ligestilling, har vi stor opmærksomhed på, at det danske biblioteks- og videnslandskab samlet set kan tilbyde landets borgere et mangfoldigt og dækkende tilbud.
Vi er bekymrede for, at en integration af KVINFOs biblioteksfunktion i Det Kongelige Biblioteks mangesidede virksomhed vil udviske den stærke profil på køn, seksualitet og ligestilling - herunder på lesbiske og biseksuelle kvinder,
som med tiden risikerer at igen at forsvinde og blive usynlige i nationalbibliotekets samlede tilbud. Vi har også noteret os, at KVINFOs egen bestyrelse sætter spørgsmålstegn ved det faktuelle beslutningsgrundlag.
Set med historiske briller var der en helt særlig grund til, at pioneren bagKVlNFO og biblioteket, Nynne Koch, i mange år brugte de berømte l-5 minutter af sin arbejdsdag på Det Kongelige Bibliotek til at registrere kvinderelevante
publikationer iet særligt kartotek. På den måde kunne hun nemlig synliggøre en ellers usynlig delaf samlingerne og
gøre dem tilgaengelige for alle, som ønskede mere information og viden om kvinder, køn, ligestilling og seksualitet.
Det samme gælder i dag, at viden og information forsvinder, hvis ikke blikket og opmærksomheden for den særlige
vinkel er til stede oggør forskellen. Og vi har brug for denne særlige vinkel på formidling af viden og information om
kvinder, køn, ligestilling og seksualitet, for det er ikke noget, som kun er klaret med digitalisering og søgemaskiner,
men det kræver den særlige indsigt og vinkel, som KVINFOs bibliotek står for i dag. Selv varetager vi dette særlige
blik ved at registrere og synliggøre danske publikationer med et LGBT-indhold eller vinkel, som langt fra altid fremgår
af titlen eller indholdsbeskrivelsen.
Vi ved, at mange af brugerne af LGBT Biblioteket under LGBT Danmark også har benyttet KVINFOs bibliotek til at
finde den særlige information eller viden om et tema, som ellers var forsvundet fra andre bibliotekskanaler eller
systemer. Selv har LGBT Biblioteket gennem årene haft god dialog med de erfarne medarbejdere fra KVINFO, idet vi
supplerer hinanden indenfor litteratur om ikke mindst lesbiske og biseksuelle kvinder men også om bøsser, biseksuelle mænd, transpersoner eller andre seksualiteter og identiteter, som går ud over den heteronormative forståelsesramme.
Hvis det er denne viden og indsigt, som ministeren vil nedprioritere med sin beslutning, så bør ministeren tone rent
flag. For det kan let tolkes som et angreb på mangfoldigheden i det danske videns- og informationstilbud. Noget vi
anser for et afgørende grundlag for, at det enkelte individ kan danne sin egen mening og opfattelse i et moderne og
oplyst demokratisk samfund.

Vi henstiller således kraftigt til, at ministeren trækker beslutningen tilbage.
Pd vegne of bestyrelsen

Bengt Olson, Fmd.

for Støtteforeningen

LGBT Biblioteket samt generalforsamlingen 28. morts 2017

Referat af

generalforsamling i StØtteforeningen LGBT Danmarks Bibliotek 28. marts 2Ol7
Støtteforeningens formand, Bengt Olson, bød velkommen og forestod
1: Valg af dirigent og referent
Sanne Juhl valgtes til dirigent og Bjarne Stavnshøj

til referent.

Sanne Juhl konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med den foreskrevne

dermed var lovlig indkaldt. Herefter gav hun ordet

til

frist på 3 uger, og at generalforsamlingen

Bengt Olson for

2: Bestyrelsens beretning

til beretningen beklagede Bengt det
lave medlemstal i 2016, 45, det laveste nogensinde, og efterlyste forslag til at skaffe flere medlemmer. De fleste
besøgende på biblioteket er ikke lånere, men folk der samler oplysninger, primært studerende, og dermed ikke nogen, der finder på at stØtte. Gert Poulsen supplerede med overvejelser over aldersfordelingen blandt medlemmerne:
den er bl.a. årsag til, at vi kommunikerer med medlemmerne pr. post, hvilket betyder en årlig portoudgift, som svarer til 15 kontingenter...
Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Som tilføjelse

Der kom forslag om afholdelse af en homolitteratursoi16 bl.a. med medlemshvervning for ø)e, desuden et forslag om
at gøre en ny indsats for at indsamle medlemmernes e-mailadresser.

Beretningen blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer og uden afstemning.
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Støtteforenings kasserer, Gert Poulsen, forelagde det reviderede regnskab for2OL6. Dervar i2OL646 betalende
medlemmer. Sammen med støttebeløb har dette givet en indtægt for året på7.254,66 kr. Årets udgifter var primært
indbinding, bogindkøb og porto, i a|lt10.751.,40 kr., dvs. et u nderskud f or 2016 på 3.496,74 kr.
Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev som foreslået af bestyrelsen fastholdt på 100 kr. pr. år.
5: Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.
6: Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslog genvalg af Bengt Otson, Bjarne Stavnsh6j, Eva Serner, Gert Poulsen og Sanne Juhl
samt Hilde van Arkens som suppleant. Alle var villige til genvalg og valgtes som foreslået.

til bestyrelsen

7: Valg af revisor
Lars Bo L. Hansen genvalgtes som foreslået.

8: Eventuelt
Dag Heede foreslog en stØtteerklæring til Kvinfo, hvis bibliotek kulturminister Mette Bock (LA) ønsker overført til Det
Kongelige Bibliotek, og som i øvrigl er under angreb fra flere af regeringspartiernes (VLAK) politikere. Gert Poulsen
tilbød at formulere erklæringen, som sendes til ministeren på Støtteforeningens og generalforsamlingens vegne.
Bengt Olson orienterede om, at LGBT Danmarks bibliotek har modtaget en arv på 2L8.000 kr. efter bibliotekets mangeårige medlem Ole Bødker, som også var en af støtteforeningens medstiftere. Arven skal bruges efter enighed mellem biblioteksgruppen og LBGT Danmark. Det har været foreslået at bruge pengene til en digitalisering af PAN Bladet, men en digitalisering kan af ophavsretslige grunde desværre ikke lade sig gøre. ldeer til brug af arven efterlyses

derfor.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 20.55 og takkede for fremmødet.
Bjorne Stavnshøj

