
Nyhedsbrev
Støtteforeningen
BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBISKE

lndkaldelse til generalforsamling 2OOz

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 17. marts 2002 kl. 15:00

iBiblioteket, Teglgårdstræde 13, baghuset, 1. sat, København

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

4. Fastsaettelse af kontingent

5. Forslag fra medlemmer

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter

7. Valg af revisor

8- Eventuelt

Bemærkninger til dagsordenen

ad2
Se venligst beretningen på næste side

ad3
Se venligst årsregnskabet på næste side

NR. 23 MARTS 2OO2

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

ad5
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skalvære bessrelsen i hænde senest
den 9. marts 2002. Forslag sendes til

Støtteforeningen
c/o Bengt Olson
Østerbrogade56C2tv
2100 Øsierbrogade Ø

ad6
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne
Stavnshøj, Gert Poulsen og Sanne Juhl samt Hilde van
Arkens og Ole Bødker. Birgitte Kjerringrokk udtræder.
og i stedet for foreslås Eva Serner til nyvalg.

ad7
Besiyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg
Hansen

Vel mødt !

Rettelse!

I sidste nummer af Nyhedsbrevet omtalte jeg Pan Fondens store ga're til Biblioteket. Trods det at jeg havde spurgt både i

biblioteksgruppen og den ene af LBLs repræsentanter i fonden, var det ikke lykkedes mig at finde ud af hvem der havde
søgt pengene til Biblioteket - men jeg takkede ham/hende alligevel!

Nu er sagen imidlertid opklaret: Det var (selvfølgelig, fristes man nu bagefter til at sige) LBL ved formanden, Bent
Hansen, der søgte hos Pan Fonden, og ansøgningen var udformet i samarbejde med - Biblioteket. Der er mange og
engagerede mennesker i biblioteksgruppen, og de er der ikke alle sammen altid!

Men nu er der navn på både initiativtager og giver: 18.000 tak til Bent Hansen og til Pan Fonden.

Bjarne Stavnshøj



Beretning for 2OO1

Der var i årets løb 65 personer, som valgte at betale
kontingent til Støtteforeningen. Da der hvert år imidler-
tid altid er et vist frafald af medlemmer, blev der sidste
år gennemført en hvervekampagne. Bl.a. blev der
udsendt breve til alle Bibliotekets lånere, hvoraf otte
personer har meldt sig tilforeningen.

Støtteforeningen har i 2001 ikke ydet tilskud til indbin-
ding af danske tidsskrifter som planlagt. Den post til
indbinding i årsregnskabet vedrører forrige år.

Det skyldes, at Biblioteket fik en stor legatportion fra
Pan Fonden på 18.000,- kr., hvoraf de 8.000,- kr. var til
lndbinding. De penge er gået til to årgange af Pan-
bladet, Zink, HomoDialog og fem bind af Århus Nyt.

Yderligere seks bind af Arhus Nyt er allerede blevet
indleveret hos bogbinderen i år. Det betyder, at Støt-
teforeningen atter vil give støtte til projektet med at
sikre bladene for eftertiden.

Bidraget fra Pan Fonden faldt ellers et tørt sted.
Bibliotekets budget var suspenderet i andet halvår. dvs,
der var ingen penge til driften fra Københavns-
afdelingen.

Tre Nyhedsbreve er blev sendt ud i lighed med tidligere
år. Med martsudgaven var der vedlagt en bogliste mec
kommentarer over nye romaner, noveller og digte på
dansk fra år 2000. Den indeholdt 25 titler.

Vedlagt udgaven i december var en lidt mindre liste
med 16 titler fra 2001. Den indeholdt desuden et par
fagbøger.

Bengt Olse

A,rsresnskab 2OO'l

lndtægter:

Medlemmer å 100,00 kr. for 2001 (50):............ 5.000,00 kr.
Medlemmerå100,00kr.for2002(16):............ 1.600,00kr.
støttebeløb (1 00+50+1 00+400+ 1 00+250+ 1 00+1 00): ........ 1 .200,00 kr.
Rente (25,35 + 18,45 + 8,36 + 5,75): 57,91 kr.
I alt............ 7.g57,91 kr.

Udgifter:

Servicegebyr (45 + 45 + 45 + 45 + 45): ............ ...... 180,00
Porto (10 + 54 + 721): .......... 785,00
Takkegave i anledning af bogdonation: ............ ...... 250,00
Støtte til indbinding: ................. ......... 2.250,00
Iat1............. . 3.46s,00

Resultat 2AO1:...,......... 4.392191 kr.

Foreningens kassebeholdning
pr. 3{. december 2OO{ ! ....,..,....,.....34.53Or2O kr.

Heraf hensat til køb af bogsamling (opsparing): ............... 12.464,A0 kr.

Heraf til drift og støtte: 22.066,20 kr.

Resultat 2001: ......... 4.392,91 kr.

Resultai2000:......... 5.439,22kr.

Resultat 1 999: .................. -3.003,92 k'.

Resultat 1 998: .......... ......... 2.628,31 kr.

Resultat 1 997: ................... 4.484,66 k-

Resultat 1 996: .......... ......... 4.57 8,36 kr.

Resultat 1 995: ................... 5.384,1 6 kr.

Resultat 1 994: .........".......'l 0.626,50 kr.

Antal medlemmer i 2001: ............. 64

Københa'rn 8. februar 2002

Geft Poulsen (kasserer)

Lars Bo L. Hansen (revisor)


