
Nyhedsbrev
Støtteforeningen
BlBllor=xer FoR BøSSER OG LESBISKE Nr. 20'Marts 2ot,1

lndkaldelse til generalforsamling 2OO1

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Forslag sendes til:

lørdag den 31. mads 2001, kl. 15 Støtteforeningen

i Biblioteket, reslsårdstræde 13, bashuset, 1. sal, ,i"TLtffiLsoå., ,. ,,
København 2100 København Ø

Dagsorden: ad 6

1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen forslår genvalg af: Bjarne Stavnshøj,

2, Bestyrelsens beretning om foreningens virk- Gert Poulsen' Bengt Olson' Sanne Juhl, Birgitte

somhed Kjerringrokk (suppleant) og Ole Bødker (suppleant).
Anne Bojesen-Koefoed udtræder af bestyrelsen'

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 
Hvis du er interesseret i at stiile op tir den redige be-

4. Fastlæggelse af kontingent styrelsesplads, kan du kontakte formanden, Bengt

5. Forsrag fra rnedremmer orson (se ovenfor), erer møde op på generarforsam-
lingen.

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 supple-
anter

ad7
7 . Valg af revisor

g. Eventuelt Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo L' Hansen'

Vel mødt til generalforsamlingen lørdag den 31'

Bemærkninger til dagsordenen marts 2001 kl. 15.

ad2

Se venligst beretningen på bagsiden.

ad3

Se venligst årsregnskabet på bagsiden.

ad4

Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fasthol-
des på 100 kr.

ad5

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 24. marts 2001.

Bengt Olson
formand



Beretning for 2OOO
62 personer havde sidste år valgt at betale kon-

tingent til Støtteforeningen. Det var tre medlemmer
færre end året i forvejen, men medlemstallet bety-
der, at budgettet kan holdes.

SBBLts brochure uddelt
Foreningens opdaterede brochure blev delt ud i

foråret. Den tidligere udgave var skrevet iforbind-
else med etableringen af Støtteforeningen i 1994.

Brochuren var især alourlørl med hensyn til omtal-
en af bes§relsens aktiviteter såsom udsendelsen
af Nyhedsbrevet, udarbejdelse af litteraturlister og

indbinding af danske tidsskrifter.

Brochuren er sammen med et indbetalingskort gi-

vet til Bibliotekets lånere, og den har desuden væ-
ret lagt på Sebastian Caf6 til afhentning.

I ndbi ndi ngsproiektet fortsætter
Arets indbindinger har været Rundt om Rosa 1 -

maj 1999, IJG Posten 7 - 50 samt UG Posten 52 -
79. Førslnævnte blad er fra Radio Rosa, og det

andet kommer fra Ungdomsgruppen under LBL-

København.

lndbindingsprojektet fortsættes i år med yderlig-

ere et par magasiner til varig opbevaring.

Nyhedsbrevet
Tre Nyhedsbreve blev sendt ud i lighed med tid-

ligere. ljuninummeret var der en artikel om løben-

de blade og magasiner på Biblioteket. Foruden ud-

veksling med Pan-bladet abonneres der 9å Diva,

Aftitude, Cuwe, Gay Times, Lambda Book Repoft,
Advocate, Genre og Out.

Støtteforeningen har fået følgende e-mail adres-
se: SBBL@sol.dk

Bengt Olson
Formand

Årsregnskab 2OOO

lndtægter
Medlemskontingent a 100 kr. for 2000 (44).............. 4.400'00 kr.

Medlemskontingent a'100 kr. for 2001 (14) . . . 1.400,00 kr.

Støttebeløb 900'00 kr

Renter ..........49,47kr.

lndtægter i alt 6.749,47 kr.

Udgifter
Servicegebyr .................... 180'00

Port0............ 1.130,25

Udgifter i alt

Resultat 2OOO

1.310,25

5.439122 kr.

kr.

kr.

kr.

Kassebeholdning
31. december 2OOO

Kassebeholdning...... 30.1 37,29 kr.

Hensat til køb af
bogsamling 12.464,00 kr.

Hensat til indbinding
(2000-støtte) . . .. 2.250,00 kr.

Hensat til drift
og støtte 15.423,29kr.

Antal medlemmer i 2000: 62

København, 10. februar 2001

Resultat 1999 ............ -3'003'92

Resultat 1998............ .2.628'31

Resuttat 1997 ............ .4.484,66

Resuttat 1996............ .4.578,36

Resultat 1995 ...........' ' 5 384'16

Resultat 1994 ............ 10.626,50

kr.

kr.

kr.

kr.

kr

kr.

kr,

Gert Poulsen, kasserer

Kassebeholdning 31.12.2OOO 30.137,29

Lars Bo L. Hansen, revisor


