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Nr. 78 Juli 2O2O
lndbetaling: Reg.nr. 1551. Konto w.4224531

Generalforsam I i ng 2O2O
På grund af Coronakrisen blev den oprindeligt indkaldte generalforsamling udskudt. Dette er en hermed

indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen LGBT Bibliotek på den nye dato:

tirsdag den 1. september 2020 kl. 18.45
Hos LGBT+ Danmark, Vestergade 18 E 4. sal, København K.

(LGBT+ Danmarks lokaler findes i anden baggård, hvor der er en lille udvendig metaltrappe. lndenfor tages

trappen til højre op til 4. sal, hvor LGBT+ Biblioteket deler etagen med Checkpoint. Der er også elevator.
Ring på 25482763 - så sender vi elevatoren ned til dig ved indgangen)

Dagsorden
1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4 Fastsættelse af kontingent
5 Forslag fra medlemmer
6 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
7 Valg af rEViSoi

8 Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden
ad 2 Se venligst beretningen på næste side.

ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side.

ad 4 Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.

ad 5 Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring ved, at navnet ændres fra Støtteforeningen for LGBT Biblio-

teket til Støtteforeningen LGBT+ Biblioteket (i anledning af at Landsforeningens navn har fået tilføjet
et plus). Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest den 15. august 2020. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Ka-

stelsvej 1, 5. 3, 2100 København Ø. E-mail: bengto@outlook.dk
ad 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og Sanne

Juhl samt Hilde van Arkens.
ad7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt!



Beretning for 2O{9
Ved årets slutning var der 48 medlemmer i Støtteforeningen, og heraf var seks nyindmeldte. Medlemstallet

har i flere år været på et konstant niveau.

Som sædvanlig er tre Nyhedsbreve blevet udsendt, dvs. i februar, i juli og i december. I juli måned var der

en beskrivelse af AlMS-konferencen i Berlin, hvor repræsentanter for LGBT Biblioteket deltog, og hvor

Støtteforeningens mange boglister var lagt frem til fri afhentning.

I december-udgaven af Nyhedsbrevet var der foruden en omfattende julequiz med bogcitater også en arti-

kel, som handlede om, at LGBT Biblioteket er flyttet til nye lokaler i Vestergade. I denne forbindelse er ma-
gasinet hos Shurgard blevet opsagt sådan, at der samlet nu er færre hyldemeter. Efteråret er gået med at

få bøgerne på plads, bl.a. i nye reoler på hjul, og dette arbejde er i skrivende stund endnu ikke tilendebragt.

Der er blevet udgivet to boglistepjecer i løbet at året. Nye bøger 2018 havde 60 skønlitterære titler, og der

var 24 faglitterære, dvs. 84 bøger i alt (mod 60 stk. i 2017). Den anden pjece var med et udvalg under ru-

brikken Regnbuefamilier, og den rummede 15 titler under overskriften Regnbuebørn - bøger for de mindste

samt 34 stk. under LGBT+ familier - for unge og voksne.

Out & About 2018 er blevet indbundet. Dette var den næstsidste indbinding af dette magasin, idet bladet er

ophørt efter fire numre i 2019. Out & About fortsætter dog på nettet: oaonline.dk

Bengt Olson

Regnskab 2019, januar - december

lndtægter
Medlemmer å l-00,00 kr. for 2O!9:
Medlemmer å 100,00 kr. for efterfølgende år:

støttebeløb:
lndtægter i alt 2019:

Udgifter
LG BT Biblioteket: indbinding
LG BT Biblioteket: bogindkøb
Hjemmeside:
Porto og konvolutter:
Servicegebyr:

! alt udgifter 2OL9z

Resultat 2oL9:

Foreningens kassebeholdni ng pr. 3L.t2.2OL9z
Heraf hensat til sikring af bogsamlingen (opsparing):

Heraf til drift og støtte:

Antal medlemmer i2Ot9:48 medlemmer (2018:47 medlemmer)

20L9

5.500,00
900,00

4.109,24
9.509,24

1,.374,69

0,00

470,00

500,00
300,00

2.644,69

6.864,55

59.L26,78
30.000,00

29.126,78

(2018)

(3.700,00)

øa0,00)
(1.452,58)
(5.552,58)

(5.818,44)
(o,oo)

(470,00)
(5L0,00)
pao,00)

(7.098,44)


