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lndkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 19. marts 2000

kl.l5

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

Dagsorden
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4.
5.
6.
7.
8

2OOO

ød6
Bestyrelsen forslår genvalg af:
Bj arne Stavnshøj, Gert Poulsen,
Bengt Olson, Sanne Juhl, Anne
Bojesen-Koefoed, og Ole Bødker
(suppleant) samt nyvalg af Birgitte
§ erringrokk (suppleant).

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

acl /

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

Bestyrelsen foreslår genvalg

Fastlæggelse af kontingent

Lars Bo L. Hansen.

af

Forslag fra medlemmer

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og2 suppleanter

Vel mødt til generalforsamlingen
søndag den 19. marts 2000, kl. 15.

Valg af revisor
Eventuelt

Bengt Olson

formand

Bemærkninger til dagsorden

PR-bogmærke

ad2

for Biblioteket

Se venligst beretningen på bagsiden.

Biblioteket har for nylig fået trykt
vedlagte bogmærke, der er designet
af en af bibliotekets aktivister, Ane

ad3

Djørup.

Se

venligst årsregnskabet på bagsiden.

ad4
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på
100 kr.

Formålet med bogmærket er primært at gøre opmærksom påBiblioteket, som et af de tilbud Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har
tilsrne medlemmer.

Trykningen er betalt af en bevilling
at udbrede kendskabet til
foreningen og dens arbejde på

LBL fik til
acl 5

landsplan.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts

Hvis du er interesseret i at få flere
bogmærker, eller hvis du har en god
ide til distribution af kortene, er du
velkommen til at kontakte Biblioteket.

2000

Forslag sendes til: Bengt Olson, Østerbrogade 56C,2. tv.,
2 100 København Ø.

Bestyrelsens beretning for { 999
Støtteforening havde 65 medlemmer i 1999,hvilket er en lille
stigning i forhold tll årretfør,
hvor 59 personer betalte kontingent. Stignrngen var det positive resultat af en hvervekampagne i slut rungen af 1998.

Bibliotekets budget var i 1999
kun på 10.000 k., hvrlketblev
overskredet med et par tusinde
kroner. Pengene er brugt til at
indkøbe danske og engelske
b ø ger, til tidsskriftsabonnementer, til indbinding af PAN-bladet
og til kontorartikler" såsom plast
til bøgeme.

Støtteforeningens bidrag til
Biblioteket var i 1 999 på næsten 9.000 kr. i form afbetaling

bliver bevaret på en god og forsvarlig måde.

af indbinding af danske tidsskrifter.

I alt ni bind er i årets løb blevet afhentet hos bogbinderen.
Det drejer sig om: "Copenhagen Gay and Lesbian Film
Festival", "Hvis tårer var
Guld", "Kvinder Kvinder",
"KøbenhavnsNyt" samt
"Nyhedsbrev fra Bibl io teke t".

En stor tak til alle, som har
været behjælpelige med manglende numre til dette vighge
prqekt. Indbindingsproj ektet vil
blive fortsat med yderligere et
par blade i fu 2000 Og vi håber, at den store hjælp, vi har
modtaget hidtrl, vil fortsætte, så
endnu flere vigtige tidsskrifter

Årsregnskab { 999

Udklipssamlingen dækker kulturelle enlner i bred forstand.
Her kan man slå op og læse om
bøger,film, kunst, musik, teater
og seh{ølgelig om personalia.
Udklippene udlanes ikke, men
de kan kopieres til interesserede.

Bengt Olson

formand

Xassebeholdning

3{. december{999

lndtægter
Medlemskontingenta l00kr. for 1999
Medlemskontingent a 100 kr. for 2000

stønebeløb
Renter
Indtægter i alt

Støtteforeningens Nyhedsbrev blev udgivet tre gange i
Iøbet af året. I decemberudgaven blev Bibliotekets umkke og
omfattende udklipssamling nøjere beskrevet.

@Z)
( 18)

......... 4.200,00k
....... 1.800,00

k

450,00 kr.

Kassebehol drung

Hensat

..

24.698,07

k.

til køb af

bogsanrling
... 29,58 k.

12.464,00kr.

6.479'58 kr.
Hensat

Udgifter

og

Servicegebyr ................

180,00 kr.

Porto....... ..
Støtte til indbindrng af tidsskrifter

520,50 kr

............

Udgifter i alt

.. 8.783,00 kr

til drift

støtte

Antal medlemmer

12.234,07kr.

i

1999

..

:

65

9.483,50 kr.
Københar.n, I 9. februar 2000

Resultat 1999

-3.003,92kr.

Resultat 1998

..

2.628,31kr

Resultat 1997

.

4.484,66kr

Resultat 1996

4.578,36kr

Resultat 1995

5.384,16

Resultat 1994

Kassebeholdning 31. 12. 1999

kr

10.626,50 kr

24.698,O7 kr.

Gert Poulsen, kasserer

Lars Bo L. Hansen, revisor

