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GENERALFORSAMLINGEN DEN 26.

Søndag den 26. marts kt. 15 afhol& Støtteforeningen

ordinær generalforsamlitg i Landsforeningen for Bøs-

ser og Lesbiskes bibliote§ Knabrostræde 3. Ud over

foreningens bestpelse mødte fem medlemmer oP til
generalforsamlingen. Bjarne Stavnshøj blw wlgt som

refereng og Gert Poulsen som dirigent.

Medlemstal
Bengt Olson konstaterede i sin bereuring, at det aktu-

elle medlemstal på 109 var langt over fon'entet' Det
store spørgsmål er nq hrror manp der fornyer deres

medlemsskab fbr det næste år. Der er siden generalfor-

samlingen kommet to nye medlemmer tt så forenin-

gen nu har i alt lll støttemedlemmer.

Regnskab for 1994

Støtteforeningens formue besdr af 5.990,00 k i
støttebeløb, som er øremærket til anskaffelse af Lands-

foreningen for Bøsser og Lesbiskes biblioteks sanrlin-

ger, hvii LBL går knnkurs, samt 4.636,50 kr. i drifo-
ntiOo. Foreningerrs største udgiftspost har indtil vi-

dere været porto (612,75 kx. i 1994). Regnskabet blev

godkendt uden afstemning.

Ærdring af forrrålsParagraf
Besryrelsen havde i indkaldelsm til generaForsamlin-

gen foreslået en ændring af vedtægterne§ paragraf 2

med følgende ordlyd: Foreningeru ftruÅl er øt sifure ag 
.

støtte et bibtioteks- og ittforuøtionstilfudfot bøser og lesbi-

ske.I fut tilfalde, øt Løndsfreningeøfw Bøserag Leshiskt

itekc løtgcw høn eller øsfur øt d:ripc bibliotek*i*sanhc$
skal Støttcftrcningen erlncme ffiliotefuts sunlingn g in-
eefitør Denne ændring blev godkendt dter en di§kus-

sion dels orq hrordan Støtteforeningen kan støtte

bibtrioteksdrift, dels om adskillelsen af kontingent og
stømebeløb. Det blw understregeq at LBL's konktus

stadig truer, og det derfor er vigtrgt at sikre støtte-

beløbet til indkøb af samlingeme ræd sr evt. konkurs.

MARTS 1995

Disl«rssionen mtrndede ud i en

generel konstatering af, at ho-

vedsigtet med foreiringen er at

sikre, at samlingerne ikke kom-

mer til at ligge i kasser og Yære

utitgængeligs. Det er bnken, at

LBL skal driræ bibliotekeg og at

Støtteforeningen kan giræ tilskud
til det ekstra - det som ligger ud
over den dagtige drift.

Kontiqent
Kontingenæt blev fastsat til 60

kr. for resæn af 1995 efter bestY-

relsens forslag. Det blev oPå be-

slutteq at kontingentet for hele

L996 blo'100 kr.

Bestyrcbe og revisor
Besqvrelssr, suppleanær og re-

visor blev alle genvalgr. Besqrel-
sen besttu således stadig af

Bengt Olson
Gert Poulsen

Deborah Kaplan
Bjarne Sravnshøj

Anne Bojesen-Koefoed

Hanne Midrdlsen og Ole Bød-

ker btev gen-
valgt som
suppleanteq
og Lars Bo
Laurenborg
Hansen blev
genval4
som revr§or.



(Ge n e r a lfo r s am I i n ge n, fort s aU

Eventuelt
Dette ptrnkt gik - som al-

tid - med løs snak om for-
eningen. Der blev også op-
fordret til almindelige agita-
tion for medlemsskab af for-
eningen. Generalforsamlin-
gen sluttede i god ro og or-
den kl. 16.30.

Alle interesserede medlem-
mer kan rekvirere selve ge'
neralfors amlings referatet
ved henwndelse til forsrin-
gm på adressen:

Støtteforenitg*
BIBLIOTT,KET FOR
BØSSER OG I.E,SBISKI,
c/o Olson
Østerbrogade 56,2 w.

2100 København Ø

Anne tujcscn-I(o{oed

FORNY DIT
I.IEDLEMSSl(AB

Det er nu det gælder. Du
har allerede støttet fore-
ningen med et års kontin-
gent og måske også md et
støttebeløb. Og det er vi
meget glade for...

Men vi vil også gerne be-

holde dig som medlem. Den
2. ma) er lip om hjørneg
og Støttdoreningen skal

måske snart i aktion. §å får
vi brug for alle ressourcer -

og det b.tydo bl.a. dit fort-
satte medlemsskab -

dct kartorfun 60 h

MENS \/I \/ENTER PÅ 2. MA'

§lut rned betalingsstandsning
Den 2. maj stopper Landsforeningen for Bøsser og Les-

biskes betalingsstandsning endeligt. Den har \aret et år, og

den kan derfor ikke forlænges yderligere. Det berydeq at

LBL måske, måske ikke blirrer erklæret konkurs den 2' maj.

Hvis konkurs,lwa'så?
Støtteforeningen blev oprettet netop med henblik på en

situation, hvor LBL går konkurs. Seh'om vi håber, at det

ikke sker, er det bdst at være forberedt på det værste. I be'

stpelsen har vi diskutereg hrordan vi vil forholde os, hvis

LBL bliver erklæret konkurs den 2. maj.

Kontakt tit bobestYrer og LBL

I tiHælde af konlrurs vil vi først og fr«nmest kontake bo-

bestyreren for at gøre opmærksom på5 at Støfteforeningen

eksiiterer, og at foreningen vil melde sig som købe6 hvis

LBL's biblioteks sunlinger bliver sat til salg i forbindelse

med afuikting.n af boet. Foreningen har allerede flere gange

haft kontakt til den adrrokag der har taget sig af LBL's beta-

tingsstandsning. Vi vil sideløbende hermed kontakæ LBL's
ledelse for at hørg hvilken fremtid de ser for LBL, og om
der er en interesse for at drirrc bibliotekvirksomhed i for-
eningens eller en ew. ny forenings regi.

!'lobilisering
Hvis LBL eller en ew. ny forening ikke er interesseret i el-

ler i stand til at driræ bibtioteket viderg lår vi travlr! Så skal

vi nemlig have mobiliseret medlemmer for at få §st et støt-

tebeløb,-der dets sætter os i stand til at erhvene samlinger-

ng dels gør detmuligt at bevare samlingerne tilgængelige

for lesbiske og bøsser.

Og ui skal ikke kun have rejst penge. Vi skal også finde en

række praktiske løsninger på de probl«ner, der fø§er ik l'
rrandeCpå erhvervelsen af bibliotekets samlinger: Puk i"g
og fl)aning, midlertidig opbevaring, nye lokaler, praktisk
organisering af nye bibliotelsfaciliteter o§v. osv.

lfunakt dl bøsse-losbisk forening afgørerde
Det er Støneforeningens klare målsætning at et bibliotek

for bøsser og lesbiske skal være nært knyttet til en eventuel

bøsse-lesbisli ørening, hvit det orarhorædet kan lade sig

gøre. Så det vil være en sådan løsning, bestyrelsen arbeider

for.
Men indtil videre venter vi på 2' mai...


