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lndkaldelse

til generalforsamling

Hermed indkaldes

til ordinær generalforsamling

søndag den 22. marts 1998

kl.

1998

15.00

i Biblioteket, Teglgårdstræde 13, baghuset, 1. sa1, København.

ad 6.

Bestyrelsen forslår genvalg af:
Bjarne Stavnshøj, Gert Poulsen,
Bengt Olson, Sanne Juhl, Anne
Bojesen-Koefoed og Ole Bødker
(suppleant) samt nyvalg af Benna
Mortensen (suppleant).

ad1.

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

Vel mødt til generalforsamlingen
søndag den22. marts kl. 15.
Bengt Olson

Fastlæggelse af kontingent

formand

Forslag fra medlemmer

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Bemærkninger

til dagsorden

ad2.
Se venligstberetningen

for

1997.

ad 3.
Se venligst årsregnskabet på bagsiden.
ad 4.
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingentet fastholdes på
100 kr.
ad 5.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts
1

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars
Bo L. Hansen.

998.

Forslag bedes sendt til:
Bengt Olson
Østerbrogade 56C, 2. tv.
2100 KøbenhavnØ.

Beretning for 1997
Støtteforeningen havde sidste år
62 medlemmer, hvilket er et fald på
1 i henholdsvis 18 i forhold til de to
forudgående år.

Selv om LBL har klaret den økonomiske krise, er det småt med midlerne, og det er derfor glædeligt, at
så mange fortsat vil være med til at
støtte Biblioteket.
Der blev udsendt tre nyhedsbreve

i løbet afåret, hvor det første, ligesom nærværende, indeholdt indkaldelse til generalforsamlingen, regnskab og beretning. Referatet fra generalforsamlingen og den vedtagne

opfordring

til

at skaffe et magasin

til Biblioteket for at undgå kassationer blev bragt i det næste nyhedsbrev. Der er rettet en skriftlig henvendelse til LBL's fonnand omproblemet, men han har dog udskudt
spørgsmålet på grund af planer om

fartsættes

Årsregnskab 1997

Beretning lor 1997
(fortsat)

lndtægter
Kontingentindtægter 1997 (44)

4.400,00

Kontingentindtægter 1 998 (1 1)

1

.100,00
609,00

Støttebeløb

Renter

32,66

Indtægter i alt

6.141,66

Udgifter
240,00

Porto

1.009,75

Kuverter, papirvarer mv.

447,25

Udgifter i alr

1.657,00

Resultut 1997

4.494,66

Resultat 7996

4.578,36

Resultøt 1995

5.

j84,16

Resultat 1994

10.626,50

Akkumuleret overskud

25.073,68

Likvid beholdning pr.

31

.12.1997

Heraf hensat til køb af bogsamling

til indbinding

Heraf til drift og støtte

25.073,68
T2.464,00

6.000,00
6.509,68

det andet nyhedsbrev var
der også en beskrivelse afden
nye, engelske faglitteratur, som
Biblioteket har fået anskaffet

Græsrodsfonden. Støtteforeningen har i denne forbindelse
trjulpet til ved at gøre udlæg, sådan at bøgerne har kunnet købes i udlandet, hvor de er betydeligt billigere end i Danmark.

I det hedje nyhedsbrev

blev

der præsenteret en ny form for
støtte til Biblioteket ved betaling af kontingentplus en gave,

der samlet skulle gå til et bestemt tidsskriftabonnement.
Ideen er at udvide udvalget af
løbende tidsskrifter, som altid
har haft en særlig interesse
blandt besøgende. Sammen
med dette nyhedsbrev blev der
vedlagt et supplement til tidligere boglister omfattende skønlitteratur i 1997 .
Bestyrels en besluttede at støt-

te indbinding af danske tidsskrifter, men projektet nåede
kun lige at blive igangsat, og
derfor er dette beløb hensat til
formålet i år. Der blev udarbejdet en liste over Bibliotekets
nuværende samling af indbundne tidsskrifter for at loka-

København, den I 1.02. I 998

Gert Poulsen
Kasserer

I

for et pænt støttebeløb fra

Servicegebyr

Heraf hensat

flytte Landsforeningen til billigere og større lokaler. Som
midlertidig løsning er der derfor oprettet et privat magasin.
at

Lars Bo L. Hansen
Revisor

lisere hullerne, og efterfølgende vi1 beholdningen af blade i
kassetter blive optalt. Tidsskrifter er en vigtig del afden bøsselesbiske kultur og skal derfor
sikres for fremtiden.

Bengt Olson
formand

