Nyhedsbrev
Støtteforeningen

NR.3I

BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBISKE

FEBRUAR 2OO5

Indkaldelse til Generalforsamling 2005
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 6. marts 2005 kl. 15:00
i Biblioteket, Teglgårdstræde 13, baghuset, 1' sal, København.

Dagsorden
1

2
3

4
5

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmer

7

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Valg af revisor

8

Eventuelt

b

Bemærkninger til dagsorden

ad2
ad3
ad4
ad5
ad6

ad7

Se venligst beretningen på næste side
Se venligst årsregnskabet på næste side
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. februar 2005. Forslag bedes sendt til: Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Østerbrogade 56 C 2 tv,2100 København Ø'
åestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert
Poulsen og Sanne Juhl samt Hilde van Arkens og Ole Bødker'
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen'

Vel mødt

!

Beretning for 2004
Sidste år havde Støtteforeningen 10 års jubilæum. Dette fejrede bestyrelsen ved at gå ud og spise på
restaurant, og det blev en meget hyggelig aften.
Der var 61 medlemmer i foreningen. Som det er blevet tradition, blev der gennemført en hvervekampagne i juli måned ved udsendelse af breve til 23 af Bibliotekets lånere, og heraf har tre betalt kontingent.
Støtteforeningen har ydet bidrag til Biblioteket både i form af indbindinger og af bogindkøb. Det nye
danske blad Out & About og det ligeledes danske Euroletter samt Pan-bladet er blevet bundet ind. Af
bøger er der anskaffet dansk litteratur, der var udkommet i 2003.
Desuden har Støtteforening støttet afhentningen af en større boggave. Her var der dansk, engelsk og
ikke mindst tysk litteratur, og der var både skønlitteratur og faglitteratur, og alle bøger var i meget pæn
stand.

Sammen med det tredje Nyhedsbrev var der vedlagt 'Kanon for Bøsser og Lesbiske', som er en bogliste
skabt af bestyrelsen til inspiration for Støtteforeningens medlemmer med et ønske om en god læselyst.
Alle bøger er kort kommenterede, og under rubrikken Mest for Lesbiske er der sammenlagt 27 titler, og
under Mest for Bøsser er der 35.

Bengt Olson

Årsregnskab

200 4,

iunuur - november

Indtægter:
Medlemmer å 100,00 kr for 2004 (46):
Medlemrner å 100,00 kr. for 2005 (13):
Støttebeløb:

Udligning af

Rente:

2500+5000+200+100+d00+l

00+400+r

regning:

I alt indtægter i 2004:

4.600,00
1.300,00
00: 9.000,00

313,00
15,54

15.228,54

Udgifter:
Bogindbinding, Pan-blad + Out-and-About: 3.230,75
3.012,00
Bogindbinding, Euroletter:
2.654,00
Bogindkøb, danske bøger:
5 i0,00
Porto:
451,00
Transport/aflrentning af boggave:
300,00
Servicegebyr:

I alt udgifter i 2004:

Resultar

2004
2003:

Resultat
Resultat

1998: 2.628,37
1997: 4.484,66

Resultat

5.070,79

3.257,84
Resultat 2002: -2.675,43
Resultat 2001: 4.392,91
Resultat2000: 5.439,22
Resultat 1999: -3.003,92

Resultat1996:

4.578,36
Resultat 1995: 5.384,16
Resultat 1994: 10.626,50

10.157,75

Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2004:............
Heraf hensat til køb af bogsamling (opsparing):..........
Heraf til drift og støtte:..

Antal medlemmer i 2404: 61 medlemmer

Resultat

40.183,40
..,,...12.464,00
..27.719,40

