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Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

København

Referent:

Gert Poulsen

3. Fremlæggelse og godkendelse af
årsregnskabet

1.

Kassereren Gert Poulsen gennemgik Støtteforeningens årsregnskab, som er optryk i Nyhedsbrev nr' 20
(marts 2001).

Valg af dirigent og referent

Dirigent:
Referent:

Sanne Juhl

Kassereren supplerede med oplysninger om disposition af foreningens midler i 2001. Der budgetteres
med 6000 kr. i indtægter fra de forventede 60 medlemmer. Af dette beløb afsættes 1400 kr' til porto,
kuverter og gebyrer samt 3000 til indbindingsstøtte'

Gert Poulsen

2. Bes§relsens beretning om
foreningens virksomhed

Formanden Bengt Olson henviste til den skriftlige
beretning, optrykt i Nyhedsbrev nr. 20 (marts 2001)'
Traditionen tro supplerede formanden bestyrelsens
beretning med oplysninger om planlagte aktiviteter
indeværende år.

På forespørgsel oplyste kassereren, at der
ket var 49 medlemmer af Støtteforeningen'
i

Der skal iværksættes en hvervekampagne blandt p0tentielle medlemmer, da der hvert år sker et frafald
på 10-15 personer fra medlemsskaren, som skal erstattes, hvis målsætningen om min. 60 medlemmer
årligt kan holdes.

i øjeblik-

Arsregnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastlæggetse af kontingent

lin gen godkendte bestyrelsens forslag
om uændret kontingentsats på 100 kr./årligt'

Generalforsam

5. Forslag fra medlemmerne

Der vil fortsat blive ydet støtte til indbinding af tidsskrifter, dog kun med 2-3 bind i år.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Der planlægges 3 nyhedsbreve til medlemmerne'

suppleanter

På forespørgsel hvorledes en hvervekampagne var
tænkt, oplyste formanden, at der vil ske personlig
henvendelse til udvalgte personer' Desuden vil en
opfordring om indmelding blive vedlagt alle udlånsekspeditioner fra LBLs bibliotek.

Sanne Juhl(genvalg), Birgitte Kjerringrokk(nyvalg)'
Bengt Olson(genvalg), Gert Poulsen(genvalg)'
Bjarne Stavnshøi (genvalg).

6. Valg af 5 bes§relsesmedlemmer og 2
føtgånOe blev valgt som medlemmer af bestyrelsen:

Følgende blev vagt som suppleanter til bestyrelsen:

Under den efterfølgende debat fremkom en række
supplerende ideer til medlemshvervning:

Ole Bødke(genvalg), Hilde van Arkens (nyvab)'

-

reklame for Støtteforeningen på hiemmesider,
evt. oprettelse af foreningens egen side.

7. Valg af revisor

-

bede medlemmerne reklamere for Støtteforeningen blandt venner og bekendte

8. Eventuelt

-

vedlægge næste medlemsudsendelse en opfordring til medlemmerne sammen med et hvervebrev til videre kopiering og ekstra girokort

Der var desuden spørgsmål til benyttelsen og synligheden af LBLs bibliotek. Det blev f.eks. oplyst' at der
kommer i gennemsnit 5-7 besøgende pr' åbningsdag

i LBL biblioteket.

Genvalg af Lars Bo L. Hansen.
Formanden takkede Anne Bojesen-Koefoed for hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen, idet hun har
været med siden foreningens stiftelse i 1994'
Generalforsamlingen 2001 blev herefter afsluttet'

Hvor leger de lesbiske dåseskiul på Lesbos?
Hvor køber bøsser billige badebolde på Barbados?
reiseguider
Find svaret på disse og mange andre spørgsmål i Bibliotekets
Mange slags lyster kan trives i LBLs Bibliotek, fra
læselyst til d6n anden som for mange er den første
(eller er det madlysten, som Biblioteket også kan
nære?). En tredje er re.iselyst, og også her er LBLs
bibliotek velforsynet med stof til drømmene, ikke
mindst i form af guider der kan lede den bøsselesbiske turist På rette vej.
Den kendteste af dem alle, den der i sig selv er blevet et synonym for bøsseguide, er den tyske, men
primært engelsksprogede Spartacus Gurde' Den
dækker helL verden land for land, by for by i alfabetisk orden. En guide for bøsser, men den gør dog
opmærksom på hvis et sted også frekventeres af
lesbiske. På grund af dens europæiske udgangspunkt dækkei denne verdensdel detaljeret' I Biblioieket er den skilt ad og opstillet i fem ringbind - så
kan den bruges af flere På 6n gang'

En tilsvarende klassiker findes ikke for lesbiske siden Gaia's Guide ophørte en gang i begyndelsen af
90'erne, men der er dog muligheder. Biblioteket har
Women's Travel ln Your Pocket fra Ferrari Guides og
Damrons Women's Traveller, At dømrne ud fra cplysningerne om Danmark (i Women's fravgl) er der
tale om pålidelige og omfattende guider. Begge er

Torremolinos
Hvis medlemmer af Støtteforeningen skulle komme
til Torremolinos, skal de være velkommen til at kontakte mig forinden afrejsen, eller når de er her, hvis
de skulle få brug for oplysninger, som er relevante
for deres oPhold.

Martin Elmer
Edificio El Rocio APto A Y B
Avenida Carlota Alessandri,

'131

E-29620 Torremolinos

amerikanske og naturligvis præget af dette udgangspunkt, i Damron-guidens tilfælde så udpræget at fx
Tyskland, incl. Berlin, fylder bare to af de godt 550
sider.

Ferrari Guides udgiver en tilsvarende Men's Travel ln
Your Pocket og en større Gay Travel A to Z'
Udover disse mere eller mindre verdensomspændende har Biblioteket også en række guider til enkeltlande, Frankrig og Thailand fx, dog mest af lidt ældre
dato.

Den hastige forældelse, som jo er vilkåret for de fleste guider i bogform, kan man til gengæld i nogen
grad- sikre sig mod ved at bruge de mange tidsskrifI"t totn findes i Biblioteket, både dem som Biblioteket abonnerer på eller udveksler sig til og de gratisblade som reisende lånere bringer med tilbage (det
var en opfordringl).
Det er med god grund til at Politikens Forlag i sine
nye udgaver af Turen går til... er begyndt.at henvise
Oån bøisetesbiske rejsende til guiderne i LBLs Biblioiek.

Bjame Stavnshøi
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