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Generalforsam I i ng 2018l
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 20. marts 2018 kl. 20.00
hos LGBT Danmark, Nygade7,2 th., København (ring på dørenll

Dagsorden
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

1
2
3
4
5
6
7
I

Bemærkninger til dagsorden
ad
ad
ad
ad

2
3
4
5

ad

6

ad7

Se venligst beretningen på næste gide.
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 13. marts 2018. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson,
Kastelsvej 1, 5. 3, 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 2017
Der er 46 personer, som har betalt kontingent til Støtteforeningen i 2017, hvilket er det samme antal som i
2016. Til alle medlemmer blev der ligesom i de tidligere år udsendt tre Nyhedsbreve: i marts, i juni og i december måned.

ljuniudgaven af Nyhedsbrevet var der gengivet Støtteforeningens brev til kulturminister Mette Bock i anledning af ministerens beslutning'om at overflytte KVINFOs biblioteksfunktion til Det Kongelige Bibliotek.
Der blev udtrykt bekymring for, at den stærke profil på køn, seksualitet og ligestilling med henblik på lesbiske og biseksuelle kvinder vil blive usynlig i nationalbibliotekets samlede tilbud.
Out & About 2016 er blevet bundet ind, og flere indbindinger er på vej, da det gælder hvert tredje år for Mix
Copenhagen og Homotropolis. Til gengæld blev der ikke indkøbt bøger, idet LGBT Danmark stod for denne
udgift.
Som i 2016 blev der også i 2017 udarbejdet og udsendt hele tre boglister sammen med Nyhedsbrevet. Den
første var Nye bøger 2016, der samlet indeholdt 77 titler over skønlitterære bøger og faglitteratur.
Den anden var med overskriften Trans, og den dækkede et udvalg at bøger på dansk med transkønnet
indhold - transpersoner, transseksuelle, transvestitter - samt interkønnede. Af skønlitteratur var der 62
titler, og af biografier og anden faglitteratur 21

stk.

;

Den sidste liste var Unge, som bestod af et udvalg af skønlitteratur på dansk om unge LGBT'ere. Her var
hele 83 bøger beskrevet med korte relevante tekster.
Et stort antal forskellige boglister blev fremstillet til Pride Square på Rådhuspladsen i august, hvor de blev
fremlagt på bordet til fri afhentning. Her var foruden Trans og Nye bøger 2016 også de tidligere Digte,

Fransk på Dansk, Krimier og Biografier med. Boglisterne findes desuden i LGBT Biblioteket.
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Udgifter i alt2017
Resultat 2017

Foreningens kassebehold ning pr. 31.12.2017 :
Heraf hensat til sikring af bogsamlingen (opsparing):
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