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Støtteforeningen BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBISKE

Nr.2

Februar 1995

INDKALDELSE TIL GENER"ALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

kl. 15.00

ad 6:

i Bibliotekeg Knabrostræde 3, København.

Besryrelsen foreslår, at vedtægternes §2 ændres til følgende ord-

Dagsordcn

breningcnsfurrrål crøt sibv og
§tøtte et trtliotehs- og ittfvrwøtions-

søndag den 26. marts 1995,

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Besryrelsens beneming om foreningens virksom-

hd

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Fastsættelse af

kontingent

lvd:

titbu.dforfuer og leshiskt. I dit tilftldr, øt l*ndsfwwiryenfw fucser
ag Lesb*ht ikhc lagerc kan olbr
ørskø øt drive trtfiotcfuri*somhød,
skal Stø*cfweningen ednoreo bibliotckrts s ænling cr 6 iw øntør

Forslag fra medlemmer
Forslag om rredtægtsændring

ad 7:

Valg af 5 boqrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Besryrelsur forslår gen.alg af
Anne Bolesen-Koefoed, Bengt
Obon, Bjarne Savnshøj, De'
borah Kaplan og Gert Poulsefl
samt llanne MichClsen og Ole
Bødker.

Valg af revisor

Eventuelt

Bcmærknirg." til indkalddse
a.d2:
Venligst se nedenfor.

ad 8:

ad 3:

Bestyrelsor fores[ir genralg af
Lars Bo L. Hansen.

\renligst

se nedenfor.

BtW
ad 4',
Besryrelsen foreslår, at kontingentet fasmættes til60 kr.
for resten af året, samt at kontingentet fra1996 dækker
kalenderfuet.

ad 5:
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingsn, skal være besryrelsen i hænde senest
den 19. mars 1995.

Okon

førrfiend

BERETNING FOR )994
Størteforeningen blev dan net sidste år med det konkrete formål at kunne købe
bøgerne i Biblioteket af bobesryreren i tilfælde af

Landsforenirg* (LBL)
konkurs, sådan at samlingerne ikke blev spredt eller
utilgængelige.

I-BL blev ikke erklæret
konkurs i l994,og det blev
derfor ikke aknrelt at erhverve samlingerne, Landsforaningen er dog forsat i be-

talin gssrandsn ing, så Støtteforeningen har stadig sin
berenigelse.

Det er løbende blevet diskuteret, hvordan Støtteforeningen ville kunne
spille en mere aktiv rolle
for Bibliotekets drift efter
en økonomisk rekonstruktion af LBL. Foreløbig er
dette udtrykt i bestyrelsens
forslag til ændring af vedtægternes formålspar W
som udvido til opå at

{,

omfaræ stØtte til biblioteladriften.

Udover den rent praktiske
etablering d Støtteforenin gen har årets aktiviteter hovedsagelig bestået af hvervning af medlemmer. Foruden kontingentet har mange indbetalt støttebeløb, der
holdes resenieret til evt, erhrrcnrclse af Bibliotekets
samlinger.
Bengt Okon

{ørfit$td

ÅnsnrGNst(AB FoR rs94
Påtegninger

Drifisregnskab
Indtægter
Kontingentindtægter
Kontingentindtægter
Støtebeløb 1994
I alt

1994
1995

i alt 100
i ak 2
i alt 40

6.000,00
120,00
5.990,00

Køboriltøvø dan 29.0 1. 1995

12.110,00
Gert Ibulsen - Kasserer

Udgiftcr
Blankettryk

236,25

337,50

Forto

s73,75

152,50

Povierfi den 16.02.1995

280,N

M,N
126,25
Kassekladde
Tekstplade til stempel
Servicegebyr 4 måneder

Straftorto
Kurærter

IaIt

11,25
11,25

612,75
60,00
gg,50
80,00
22,60
35,00
1.483,50

Ovcnskud
Hensænelse til køb af bogsarnling
Overskud på drifismidler

Resultet 1994

5.990,00
4.636,50

10.626,50

Irrs

Bo L. Hansen - Revisor

