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Referat af generalforsamlingen i
*§tøtteforeningen BBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBI§KE" (88tsL)

søndag den 22. marts 7998, kl, '15

Valg af dirigent og referent
Som første punkt valgtes Benna Mortensen som dirigent og

Bjame Stavnshøj som referent. Ligesom alle senere valg og
godkendelser skete disse to med akklamationl Benna konsta-
terede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet
til foreningens formand, Bengt Olson.

Formandens beretning
Han bød de seks fremmødte velkommen og henviste til be-

styrelsens beretning, som var trykt i nyhedsbrev nr. 11, som
også indeholdt indkaldelsen til generalforsarnlingen. Bengt kom-
menterede de enkelte punkter i beretningen: Som opfølgning
på diskussionen på sidste års generalforsamling nævnte han, at
LBL's formand var blevet kontaktet med henblik på at skaffe
magasinplads til biblioteket. Imidlertid er sagen sat i bero, fordi
der er planer om at flytte til andre, større (og billigere) lokaler.
Flyttesagen er dog på ingen måde afklaret.

I beretningen blev også nævnt, at sidste års støtte til bibliote-
ket - betaling af indbinding af danske tidsskrifter - ikke havde
kunnet gennemføres inden årsskiftet. Nu er det imidlertid i
gang, og Hvidløgspressen, Frant, Hovsaavisen og Hotside
er indleverettil bogbinderen sammen med de seneste årgange
af PAN-Bladet. Det næste projekt bliver Eos, hvoraf der dog
mangler enkelte nurnre. Andre blade under overvejelse til ind-
binding er Århusnyt, Københavnsnyt, Bøssetryk m.fl.

Formandens beretning blev godkendt.

Foreningens regnskab
SBBL's kasserer, Gert Poulsen, gennemgik foreningens regn-

skab, der ligeledes var optrykt i nyhedsbrev nr. 11. Han kon-
staterede, at der er en faldende tendens både i foreningens
årlige overskud (før tilskud til projekter i biblioteket) og i med-
lemstal.

Regnskabet blev godkendt. Bestyrelsens forslag til kontin-
gent til foreningen på kr. 100 pr. år, som hidtil, blev ligeledes
godkendt.

Forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag fra medlemmeme i år.

Valg af bes§rrelse
Bestyrelsen foreslog genvalg på alle poster med undtagelse

afden ene suppleant, hvor bestyrel-
sen i stedet foreslog nyvalg af Benna
Mortensen. Alle blev valgt.

Valg af revisor
Lars Bo L. Hansen blev genvalgt

somrevisor.

Eventuelt
Under eventuelt omtalte Gert

SBBL's planer for indeværende år.

Der er budgetteret med 60 medlem-
mer, men på nuværende tidspunkt er
der kun 49. Der er afsat kr. 2.000 til
foreningens drift - lidt mere endnor-
malt - da der skal trykkes nye giro-
kort og anskaffes et stempel. Saldoen
lyder nu på kr. 29. 688,05. På et møde
før generalforsamlingen vedtog besty-
relsen at udgive en redigeret udgave
af Gerts lister over bøsse/lesbisk litte-
ratur på dansk. Den tænkes udgivet
til bibliotekets I 5 års jubilæum som ud-
lånsbibliotekioktober i år som SBBL's
gave til LBL i anledning af forening-
ens 50-årsjubilæum.

Herefter blev det diskuteret at lave
en hvervekampagne for at få nye
medlemmer til foreningen. I samme
forbindelse vil SBBL's bestyrelse for-
søge at få en omtale af støttefore-
ningen i PAN-Bladets juni-nummer.
Benna foreslog endvidere, at der blev
lavet et spot om SBBL til brug i Ra-
dio Rosas udsendelser, oghun gjorde
opmærksom på, at SBBL ikke optræ-
der i PAN-Bladets oversigt over
bøsselesbiske foreninger i Danmark.

Dirigenten afsluttede hereft er gene-

ralforsamlingen med en tak til de
fremmødte for god ro og orden!

Bjarne Stavnshøj



Biblioteke
(/ Den 17. oktober 1983 åbnede
./. Biblioteketforbesøgogudlån,og

til efteråret er dette l5 år siden.
I anledning af dette jubilæum er
her en kort beskrivelse af for-
historien.

Åbenrå
Initiativet til oprettelsen af et

bibliotek for bøsser og lesbiske
blev taget allerede i efterårgI

_1978, da hovedbestyrelsen for
rr_----\_/*

Forbundet af I 948 (F48) på op-
fordring nedsatte et udvalg til
planlægningen af dette. Formål-
et var at skabe en formel institu-
tion, som i bred forstand skulle
,,indsamle, bevare og tilgængelig-
gøre materiale, der belyser
bøssers og lesbiskes kultur i for-
tid og nutid".

Forbundet havde den gang lo-
kaler i Åbenrå 33, hvor der dog
ikke var plads til indretningen af
et bibliotek, og det var derfor me-
ningen, at dette først skulle eta-
bleres, når man rykkede ind i et
nyt hus. I mellemtiden blev pla-
nerne drøftetyderligere i udval-
get, der blev indsamlet forslag til
bogindkøb, og, J,itteraturliste nr.
l" blevudgivet.

Knabrostræde
F48's nye domicil blev i Kna-

brostræde 3, og ved indflytringen
i foråret 1980 fik det kommende
bibliotek tildelt en lavloftet tom
etage oven over diskoteket i side-
bygningeni gården. Dervar dog
ingenpenge til istandsættelse af
det gamle palfius, som var slemt
misligeholdt, og naturligvis heller
ikke til indretning og drift af et
bibliotek.

På trods af skuffelsen forsatte
udvalget arbejdet, men der var
efterhånden et stærkt behov for
at etablere nogle fysiske ram-
mer, som kunnekaldes etbiblio-
tek, dvs. reoler med bøger og
blade. I hjørnet af etagen, som
ellers var helt åben, var der et
mindre rum, formentlig ettidlig-

første
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r{5 år
ere arbejdskontor, I efteråret
1981 blev dette resolut taget i
brug: et par lagerreoler, som lå
på loftet, blev monteret, og der
blev sat en hængelås på døren.
Der var på det tidspunkt en lille
samling bøger og indbmdne tids-
skrifter, som F48 havde modta-
get igennem årene.

Fra en nedlagt fabrik i Valby
blev kontormøbler hentet, og et
par nye reoler indkøbt, som blev
placeret uden for det lille rum.
Nu kom der gang i arbejdet med
faste møder hver mandag, hvor
ønsker til bogbestanden blev de-
fineret og relevante blade ind-
kedset. De første bind blev også
købt og boggaver modtaget.

Indsamling af materiale fort-
satte i 7982, og en ordentlig re-
gistrering af bøger og blade på
kartotekskort blev gennemført.
Arkivfunktionen, som bestod
dels i opbevaring af foreningens
egne papirer, dels i indsarnling af
private arkivalier, blev også sy-
stematiskpåbeglrndt omend i be-
skeden skala.

I foråret 1 983 blev der sat gips-
vægge op mellem et par søjler,
en dør blev sat i, og biblioteket
var vokset til to rum. Tiden var
efterhånden moden til, at fore-
ningens medlemmer skulle kunne
bruge samlingerne, og forbered-
elserne til dette tog fart, bl.a.
med abonnementer p å udenland-
ske tidsskrifter.

Fra efteråret 1983 holdtbiblio-
teket åbent to timer mandag og
fredag. Tilstrømningen var langt
større end forventet, og udlån
blev begrænset til 3 bøger pr.
person.

Til åbningen var der fremstil-
let en ,,spring ud" bogliste.
Udarbej delse af lifieraturlister til
forskellige formål havde været en
tilbagevendende opgave for
aktivisterne i biblioteksgruppen
(og er det forsat). Tidligere var

der desuden blevet samlet lister
til Danmarks Radio, til,,Nordisk
Bibliografi / Homoseksualitet", til
forespørgsler fra USA og til
Landsforeningens egen gå-ud-
gruppe.

En maned efter åbningen af
Biblioteket blev nogle butiks-
lokaler i stuen til højre i porten
ledige, som kunne deles med en
nystartet bogcaf6. Del§æril
U§leqgbnede Biblioteket der-
for officielt med en reception og
indbudte gæstertil atbese de nye
rum, som gav muligheder for en
række nye aktiviteter - men det
er en anden historie.

Bengt Olson

Giv os et tip!
Som trofast medlem af Støtte-

foreningen har du tidligere mod-
taget litteraturlister over hen-
holdsvis bøsse- og lesbisk litte-
ratur på dansk.

Som omtalt i referatet af ge-
neralfors amling en vil Støttefor-
eningen udsende en ny, redige-
ret litteraturliste som foreningens
gave til LBL's 50-års jubilæum.

Vi vil derfor opfordre alle for-
eningens læselystne medlemmer
til at holde øje med nye relevante
titler og notere titler, som I sy-
nes burde have været med på de
oprindelige lister. Og hvis I så
ogsåvil give oplymingeme videre
til os, kan vi lave en endnu bedre
og mere komplet liste.

I kan enten kontakte os på e-
postadressen:

S_BBL@yahoo.com

eller sende snailmail til:

Støtteforeningen
c/o Olsan
Østerbrogade 56C, 2. tv.,
21A0 København Ø

Vi glæder os til at høre frajer!


