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t 0 ån rmed Støtteforeningem
Ved dette års generalforsamling kunne foreningen fejre 10 års jubilæum, idet Støtte-

foreningen blev stiftet den23. marts 1994.
Formålet med Støtteforeningen var det enkle
at holde sammen på Bibliotekets samlinger,
hvis LBL gik konkurs. Det er heldigvis ild<e
sket, og der blev året efter foretaget en ændring af formålsparagraffen, sådan at foreningen også kan give støtte til selve driften af
Biblioteket, dvs. i praksis til indkøb af bøger
og indbindinger.
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personer, men det faldt de følgende år. I
løbet af de seueste syv år har det dog ligget
på omkring de 60. Dette er bl.a. resultatet af
gentagne hvervekampagner, som i starten var
rettet mod venner og bekendte, mod medlemmer af LBL og andre foreninger, men i de
seneste par år har lånere fået tilsendt et kam-

pagnebrev med opfordring til indmeldelse
samt brochurer om Biblioteket og om Støtteforeningen.

Støtte til Biblioteket
Københavnsafdelingen har en yderst anstlengt økonomi, og derfor har Støtteforeningen ved flere lejligheder betalt for indkøb af
nyebøger, senest i år. Glædeligvis har Biblioteket altid rnodtaget gaver fra private, men de
fleste af disse bøger er jo oftest ældre litteratur, som Biblioteket har i forvejen, og derfor
ender de i magasin.
Indbinding af danske tidsskrifter har Støtteforeningen særligt taget sig af, da det er
vigtigt for Biblioteket at sikre bladene for
eftertiden. Det er blevet til mange bind gen-

nem årene, og her kan nævnes (i alfabetisk
rækkefølge) f.eks. Euroletter, Front, Hot Side,
Hovs-q-visen, Hvidløgspressen, Hvis tårer var
guld, Kvinder k»inder, Københavns Nyt, Lokalnyt Fyn, Pan-bladet, Out & About, Rundt ont
Rosa, UG Posten og Århus Nyt.

Nyhedsbrev og boglister
Det første Nyhedsbrev blev udsendt i januar
1995, og siden har det været kutyme med tre
udgivelser per år. Årets første Nyhedsbrev
handler altid om den kommende generalforsaml:-^
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beretning for forudgående år. Det andet rummer
bi.a. rei'erat fra generalforsamiingen.
Det er blevet en tradition, at der med det tredje
Nyhedsbre% som udkommer i december måned,
sendes en bogliste ud til medlemmerne, som
indeholder titler på dansk bøsse/lesbisk litteratur, der er udgivet rløbet af året. I gennemsnit
indeholder listerne 25 titler pr. år. Boglisterne er
annoterede, dvs. med omtale af det homo-relevante indhold, og de giver helt unik inflormation
om, hvad der udkommer i Danmark af speciel
interesse for os.
Fremover vil der blive satset på, at Nyhedsbrevet også vil blive udsendt pr. e-mail.
Støtteforeningen ledes af en bestyrelse, hvoraf
de fleste medlemmer har været med i alle årene.
Fem gange om året afholdes der meget hyggelige bestyrelsesmøder, og stedet er i de private
hiem.
Bengt Olson

støtteforeningens generalforsamling zoo4
4' aprllholdt Støtteforeningen sin årlige, ordinære generalforsamling i Bibliotekets
lokaler i reglgårdstræde og som sædvanrig ganske uden dramatik.
Søndag d'

Efter velkomst og valg af dirigent og refbrent føjedeBengt som
formand et par bemærkninger til
den skriftlige beretning, som var udsendt med inahtaetsen.
Han nævnte, atter nu var bestilt nye,
danske bøger for 2.600 kr. til Biblioteket som gave fra støtteforeningen.
Herefter gennemgik Gert regnskabet, som omfattede færre udgift
er i 2003 end forventet, fordi et par
indbindingsopgaver havde trukket ud og derfor først skulle
betales i2004.Da Bibliotekets budget
for 2004 er blevet suspenderet (dvs. der er ingen penge), kan
Støtteforeningen til gengæld forvente
at skulle bruge flere penge til fx helt nødvendige boganskaffblser.
Regnskalet blev godkendt, og
bestyrelsens forslag om at lortsætte med et årskontingent på
100 kr. b-iev også vedtaget.
Der var ikke komrnet forslag fra medlemmerne af foreningen,
så det næste punkt var valg til bestyrelsen' Alle bestyrelsesmedlemmer og
genop-stillede,
-suppleanter
og alle biev genvalgt.
Bestyrelsen består derfor som hidtil af Bengt olson, Gert poulsen,
sanle Juhl, Eva serner og
Bjarne Stavnshøj, med Hilde van Arkens og ole Bødker som suppleanter.
(Bengt og Gert blev på
det første bestyrelsesmøde genkonstitueret som hhv. formand
og i.urr.r.r. i-ina", bifald!) Lars Bo L.
Hansen blev genvalgt som foreningens revisor.
Under eventuelt hlev der bl.a. talt o;:l Støtteforeningens iO-års jubiiæum,
soin vil blive markeret i
dette nummer af Nyhedsbrevet. Desuden blev der talt
om mulighederne for at anskaffe en bedre pc
til Biblioteket' Det ligger uden for Københavnsaftlelingens økÅomiske
muligheder p.t. Støtteforeningens bestyrelse vil derfor opfordre medlemmerrr.
iil at komme med ideer til, hvordan Biblioteket kan fa en ny, geme brugt pc, som kan huse et elektronisk
kartotek over bogbestanden.

Efter en halv time kunne dirige,ten afslutte generalforsamlingen.
Bjarne Stavnshøi
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FÅ NYHEDSBREV PR. MAIL

Hvis du sender os din maitadresse, vil du
fremover modtage Nyhedsbrevet pr. mait.

Det sparer Støtteforeningen for portoudgifte6
så på den måde sØrger Ou for at der btivå flere
penge tiI gode støtteformåt.
Send navn og maitadresse

tit: sbibt@yahoo.dk

