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Referat af generalforsamling 2OO3
i Støtteforeningen Biblioteket for Bøsser og Lesbiske søndag den 23.
marts 2OO3, kl. 'l5.OO
Formand for støtteforeningen Bengt Olson bød

nogle hverveinitiativer. I 2002 er der desuden

velkommen.

indbetalt det laveste støttebeløb nogensinde (250
kr.), så det er spørgsmålet, om der ikke også bør

1) Valg af dirigent og referent

sendes en opfordring til medlemmerne om at
indbetale støttebeløb.

Sanne Juhl blev valgt til dirigent og Bjarne Stavns-

høj til referent.
Sanne konstaterede, generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og derfor lovlig. Hun gav ordet

4) Fastsættelse af kontingent
Bes§relsens forslag om at bibeholde kontingentet på 100 kr. om året blev vedtaget.

til Bengt.

5) Forslag fra medlemmer

2) Bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Bes§relsens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Til den tøjede Bengt nogle
bemærkninger: SBBL har i det forløbne år købt
bøger til Biblioteket i stedet for at betale for
indbinding af tidsskrifter. Da det nu har vist sig, at
Biblioteket kan få penge til at købe bøger for - i
modsætning til hvad der tidligere er meldt ud fra
Københavnsafdelingen - skal Støtteforeningen
måske genoptage tidsskriftindbindingen.

6) Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt
to suppleanter
Alle bes§relsesmedlemmer og -suppleanter var

Der har været ideer fremme om at flytte og nedskære Biblioteket, og Bengt spurgte, om SBBL skal
foretage sig noget i sådan en situation. I en akut
krise kunne man høre medlemmernes mening fx
ved en ekstraordinær generalforsamling. Under
alle omstændigheder giver f oreningen sin mening
til kende ved "angreb" på Biblioteket.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Arsregnskabet for 2002var udsendt sammen med
generalforsamlingsindkaldelsen. Gert gennemgik

regnskabet og konstaterede, at det for anden
gang i foreningens historie viste underskud. Det
er på en tidligere generalforsamling blevet
vedtaget, at foreningen kan yde Biblioteket støtte
af medlemskontingentet, altså ikke blot af de
indkomne støttebeløb. Der er p.t. 50 medlemmer
i

SBBL

-

da vi vil være minimum 60, skal der tages

villige til at lade sig genvælge og blev valgt, således at bestyrelsen består af Bengt Olson, Gert
Poulsen, Bjarne Stavnshøj, Eva Semer og Sanne
Juhl, mens Hilde van Arkens og OIe Bødker er
suppleanter.

7) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af Lars Bo Hansen
som revisor, hvilket skete.

8) Eventuelt
En kontingentetforhøjelse blev diskuteret. Et argument kunne være, at SBBL ville støtte en edbkatalogisering af Bibliotekets bogbestand. Gert
oplyste, at et godt katalogiseringsprogram kan fås
gratis (det er udarbejdet aflfor New Zealands
oprindelige befolkning), det, der mangler, er frivillige til at gøre det langvarige indtastningsarbejde. Hans Christophersen tilbød sin assistance til
den edb-mæssige side af sagen.
Kl. 15.55 kunne dirigenten erklære generalforsam-

lingen afsluttet.
Bjarne Stavnshøj, 18. juni 2003

Biblioteket i
rutsj ebonen
Som det fremgår af formandens beretning i referatet fra generalforsamlingen den 23. marts, har der
været ideer fremme om, at Biblioteket skulle flytte, nedskæres, sammenlægges med Bogcaf6en... I
marts måned var det et forslag fra Bogcafeen, men lignende forslag er dukket op med mellemrum
de seneste halvandet år.

af marts i år afviste Københavnsafdelingens formand, at der var sådanne planer, men allerede den 29. aprilfik repræsentanterfor biblioteksgruppen på et møde med Københavnsafdelingens
og Landsledelsens formænd og kasserere forelagt et omfattende omflytningsprojekt for huset i
Teglgårdstræde, som bl.a. ville indebære en sammenlægning af Bibliotek og Bogcaf6 istueetagen i et lokale som stadig samtidig skulle bruges til større møder og til fester. Et af formålene skulle være at skaffe flere besøgende i Biblioteket.
I midten

Biblioteksgruppen indvendte, at da derville blive plads til under halvdelen af Bibliotekets samlinger
(mens resten - de ikke så populære bøger! - skulle opbevares iArkivets nuværende kontor), ville
det næppe blive tilfældet. Omflytningen ville heller ikke betyde den ekstra plads til møder, som forventedes, da Biblioteket allerede i udstrakt grad bruges som mødelokale. Vi mødte dog ikke større
lydhørhed, og mødte endte med, at vi skulle komme tilbage med en reaktion inden udgangen af maj
måned.
Da vi ! bib!ioteksgruppen henover midten af maj kom under vejr med, at der helt uanfægtet af vores
kraftige indvendinger var blevet lagt en flytteplan - som ville give os to dage til at sortere (i populært
og upopulært) og pakke samlingerne og to dage til at flytte - fandt vi det nødvendigt at tale med tem-

melig store bogstaver i henvendelsen til de to bestyrelser; naturligvis sammen med de mange saglige argumenter mod en flytning som den foreslåede af Biblioteket.

De store bogstaver blev taget os meget ilde op, men det viste sig - heldigvis for Biblioteket - at
langt de fleste grupper i huset også var imod flytteplanerne, ikke mindst fordi de to bes§relser undervejs har begået så mange demokratiske fodfejl, man næsten kan tænke sig. De omfattende
planer er derfor, foreløbig, lagt på hylden: To kontorer slås sammen på 2. sal, og Kafeen sættes i
stand, mens Biblioteket bliver, hvor det er.

lmidlertid har forløbet skabt en så dårlig stemning, i huset i almindelighed og mellem biblioteksgruppen og Københavnsbestyrelsen isærdeleshed, at biblioteksgruppen har inviteret alle brugere og
grupper i huset til møde d.2l.juni, for at vi kan få klinket skårene og finde ud af, hvordan vi kommer
videre på en ordentlig måde.
Samtidig har biblioteksgruppen taget forsketlige initiativer for at gøre mere opmærksom på Biblioteket og skaffe flere besøgende. Bl.a. vil vi gøre en del ud af Bibliotekets jubilæum i oktober: Det er 20
år siden, der blev åbnet for udlån og 25 år siden, at der blev nedsat et biblioteksudvalg. Vi vil også i
samarbejde med Bogcafeen stable flere litterære/kulturelle arrangementer på benene. Bibliotekets
be§dning afhænger naturligvis ikke af antallet af lånere - det vigtige er, at samlingerne findes og er
tilgængelige - men det ville veere rart, hvis Biblioteket blev brugt langt mere, end det har været tilfældet de sidste par år.
Hvis Støtteforeningens medlemmer har gode ideer, hører vi meget gerne om dem!
Bjarne Stavnshøj

