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EN GOD START

BESTYRELSE

Støtteforeningen er blevet godt modtaget
Umiddelbart efter den stiftende generalforsamling
bestod arbejdet for besryrelsen først og fremmest i at få
etableret foreningen med girokonto og indbetalingskort osv. Dernæst kom opgaven med at fortælle om
foreningen for en større kxeds og med at hverve med-

Støtteforeningens bes tyrelse
blev valgt på den stiftende generalforsamling, som fandt sted
den23. marm L994 i LBL's bibliotek i Knabrostræde 3.

Iemmer.

Breve til venner og bekendte
Derte er hovedsageligt foregået ved henvendelser i
form af et enslydende brev til venner og bekendte, til
tidligere og nu\ærende aktive i Biblioteksgruppen, til
folk i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske samt til
enkelte personligheder, der kunne tænkes at ville være
med til at sikre Biblioækes fremtid. Der er også blevet
udarbejdet en kort informationspjecg som er blelat
uddelt ved forskellige lejligheder og præsentationer elIer som er blevet lagt frem til besøgende i Biblioteket.

Over I @ medlernrpr
Nu kan vi med glæde konstatere, at vi her knap et år
efter foreningens start er orær 100 medlemmer i Støtteforeningen BIBLIOTEKET FOR BØSSER OG
LESBISKE. Den store opbakning viser, at der er mange, der lige som os synes, at Biblioteket er en
rug
"igrtg
- og det er vi selvfølgelig meget glade for.
De kontante stønebidrag vi har modtaget fra medlemmerne viser ogsåq at mange virkelige mener, at Bibliotekets aktiviteter skal fortsættes.

Fortæl om fureningen
Vi har selvfølgelig ikke nået alle, som vil bakke op
omkring Bibliotekets fortsatte virke, og derfior vil vi
fortsætte med at sprede information. Fortæl gerne i
vennekredsen om os - eller giv os et tip om hvem, vi
kan kontakte.

Nuværcnde bestyrelse
Den nuværende besryrelsg der
blev valg uden afstemning, da
der ikke var an&e kandidater, bestfu af følgende medlemmer:

Bengt Abon,formand.
Gert Poulsen, køssørør
Deborah Kaplan
Bjarne Stavnshøj
Anne Bojesen-Koefoed
Ole Bødke\ stl47lennt
Hanne Michdlsen, -wpple ønt

Derudover blev Lars Bo L.
til revisor.
Hansen

"rlgt

Nyvalg
Bestyrelsen er efter foreningens
vedtægter på valg hrært år vd
den ordinære generalforsamling,
der afholdes i mars måned.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at
kontakte os på nedenstående
adresse:
Støtteforeningsn

BIBLIOTEKET FOR BØSSER OG
LESBISKE,

Bengt Okon
funøndfor bestyeken

c/o Olson

Østcrbropdc 56C,2w.
2f00 KøbcnhavnØ
Girokonto 4224531
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lle gotte inæntioner bag oprettelsen af Stømeforeningen- BIBLIOTEKI,T I.OR BØSSER OG LESBISKL byggede hovedsagligt på fryg"n for, at Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skulle gå
konkurs. I giv'et faid skulle Stønef«rreningen sikre bibIiotekets samlinger ved at købe dem af konkursboet.
Derfor har vi samlet penge ind - og derfor har så mange betalt et kontingent på 60 kroner for at støtte initiativet. Alle støttebeløb er ifølge foreningens vedtægter bundet til dette formål - i alt har vi modtaget ca.
5.700 kroner i støttebeløb.
Stad ig botali ngsstandsning

Nu er LBL imidlertid ikke gået konkus. Der er i
skrirende snrnd stadig betalingsstandsning, og gode
krfter arbejder ihærdigt på at rekonstmere LBL's organisation og økonomi, så der atter er en troværdig
fremtid for foreningen.
Dere lykkes forhåbendig - også med et biblioæk og
dets samlinger intakte. Faren for konkurs vil sradig
være til stede, så længe gældsforpligtelserne skal aftlrages) men kræfærne kan koncentrere sig om fremtiden i
stedet for at skulle reparere på fortidens synder.

Mere aktiv rolle?

Størteforenirg* vil fortsætte med at modtage støttebeløb til sikring af biblioteket og dets samlinger;
men der kan også blive tale orr\ at foreningen må spille en mere aktiv rolle for at sikre, at biblioteket lever
videre. Her er nogle af mulighederne:
Nye, mulige funktioner
Er der ikke penge til at købe brg.r; møbler eller edb
for, så kan Støneforeningen måske bidrage. Eller et
medlemsskab af foreningen - med højere kontingentsats - kan give ret til at låne fra LBL's bibliotek (for-
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udsat at disse perlge går direkte til
bibliotekets drift).
Størteforeningen kan være sparringsparurer for biblioteket og
LBL ved arrangementer, ansØgninger, priser osv.

Uafhængighed er styrke
I nogle sammenhænge har Støtteforeningen - som uafhængig af
LBL's organisation og økonomi lettere ved at tiltrække eller kommrurikere med lesbiske og bøsser,
som i disse år har meldt fra overfor Lurdsforeningen for Bøsser
og Lesbiske pga. uenighed med
den økonomiskg politiske eller
organisatoriske linie. Alle, der vil
støtte tanken om et bøsselesbisk
bibliote( skal haræ mulighed for
det. Også det vil Støtteforenitg*
kunne sikre.
Itledle mnærra beste mmer
Medlemmerne af Støtteforeningen bestemmer, hvilken vej vi skal
S - og hvor langt. På generalforsarnlingen i marts vil vi have lejlighd til at diskutere, hvordan vi
som støttdoruring på bedsæ vis
kan silrg at der også i fremtiden
er et biblioteks- og informationstilbud i det bøsse/esbiske *iliø.
Gert Poaken

YARME FACTS I EN KOL D TID
Når dronningen, Np*p og de andre gør det - så gør
vi det også!
Nytåret er det tidspunkg hvor vi alle gør starus.
Uden at tage forskud på Støtteforeningens første årsberenring, er her nogle af nøgletallene for 1994. Bemærk, at støttebeløb holdes adskilt fra kontingentindtægten, da vedtægterne binder disse midler eksplicit til erhvervelse af samlingerne ved LBL's eventuelle
konkurs:

Medlemmer:
Kvinder:
Kassebeholdning:

Forbrugt:
Støttebeløb:

r05
ca.25Vo
ca. 10.500 kr.
ca. 1.900 kr.
ca. 5.700 kr.

Gert fu*koø

