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lndkaldelse til Generalforsamling 2004
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 4. april 2004 kl. 15

i Biblioteket, Teglgårdstræde '13, baghuset, 1. sal, København

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

4 Fastsættelse af kontingent

5 Forslag fra medlemmer

6 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

7 Valg af revisor

8 Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden

ad 2 Se venligst beretningen på næste side

ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side

ad 4 Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.

ad 5 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest den 27 . marts 2004. Forslag bedes sendt til:

Støtteforeningen
c/o Bengt Olson
Østerbrogade 56 C 2tv
2100 København Ø

ad 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne
Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og Sanne Juhl
samt Hilde van Arkens og Ole Bødker.

ad7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg
Hansen.

Vel mødt !

Kontingent

Hvis du sanmen med

Nyhedsbrevet også har fået

et girokorl, så sky/des det, al

vi encjnu ikke har nodtaget
din kontinge ntbetaling til

Støtteforeningen for 2004.

Kontingent er igen i år på

kun 140 kr.



Beretning for 2003
Sidste år havde Støtteforeningen 61 medlemmer, dvs. det er lykkedes at bibeholde medlemstallet
omkring de 60 i snart mange år. Ligesorn i tidligere år blev der gennemføfi enmindre hvervekam-
pagne, idet 18 af Bibliotekets lånere fik tilsendt et kampagnebrev, og heraf valgte to personer at
betale kontingent.

I forbindelse med Bibliotekets 20 års jubilæumsarrangement blev brochuren over Støtteforeningen
delt ud, og i foredraget om Bibliotekets historie blev foreningen også orntalt. Et indbetalingskort var
vedlagt, og man blev opfordret til at melde sig ved at benytte kortet.

Bibliotekets budget har været på nul l«oner for året. Støtteforeningen har derfor ydet bidrag til ind-
køb afbåde danske og engelske bøger.

Der er også i år blevet ridsendt tre Nyhedsbreve. i jrinir"rdgaven er der omtalt palaveren omkring pla-
nerne med Bibliotekets flytning, nedskæring og sammenlægning med Bogcaf6en. Dette er heldigvis
ikke bievet til noget, og Biblioteket befinder sig fortsat på 1. salen i baghuset.

Årets sidste Nyhedsbrev val vedlagt en liste over nye bøgeq cler var uclkomrnet på dansk i løbet af
året.29 titler rummer listen, og en del af disse vil fremover vær'e at finde på Bibliotekets hylder tak-
ket være Støtteforeningen.

Jubilæum
Støtteforeningen har ved dette års generalforsamling eksisteret i hele 10 år'. Dette vil der blive skre-
vet mere om i næste udgave af Nyhedsbrevet.

Bengt Ol,;on

Årsregnskab 2003
Indtægter:

Medlemrner å 100,00 kr. for 2003 (51): 5.100,00
Medlenrmer å 100,00 kr. for 2004 (14): 1.400,00
Støttebeløb (50 + 100 + 100 + 9gg + 100): 1.250,00
Rerrte: 12,34
Refusion af giroblanketter: 312,50

I alt 8.134,84

Resultat2003: 3.257,84

ResLrltat 2002: -2.615,43

ResLrltat 2001 : 4.392,91

Resultat2000: 5.439,22

Resultat 1999: -3.003,92

Resultatl99B: 2.628,31

Resultat1997: 4.484,66

Resultat 1996: 4.578,36

Resultat1995: 5.384,16

Resultati994: 10.626,50

35.112,61 kr.

12.464,00 kr.
22.648,61kr.

57 medlernmer

Udgitter:
Bankgebyrer:
Giroblankeffer:
Bogindkøb, støtte:
Porto:

I alt

Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2003:

Heraf hensat til køb af bogsarnling (opsp:rring):
Heraf til drift og støtte:

Antal medlemmer i 2003:

300,00
312,50

3.160,25
1.044,25

4.877,00


