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Referat af generalforsamling 2006

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Biblioteket for Bøsser og Lesbiske 26. marts 2006,
kt.'15.

Bengt Olson bød velkommen og forestod dagsordenens pkt. 1.

Ad pkt. 1. Sanne Juhl blev valgt som dirigent og Bjarne Stavnshøj som referent.

Sanne Juhl takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad pkt.2. Bestyrelsens beretning var udsendt med nyhedsbrevet. Bengt Olson kommenterede punk-
tet database: Den er endnu ikke igangsat. Enda, som skulle stå for en projektplan, har fået
arbejde og derfor ligger arbejdet lidt stille og afuentet at markedføringsudvalget måske kan
overtage projektet.

Beretningen blev godkendt uden afstemning.

Ad pkt. 3. I Gert Poulsens fravær blev årsregnskabet fremlagt af Bengt Olson. Han nævnte, punktet
bogbinding ikke kun omfatter Panbladet, men også Out & About. Han fremhævede derud-
ov-er blandt indtægterne qfurtlebeløbe! i forbindelse rnedAxelAxgils fødselsdag og benyttede
lejligheden til endnu en gang at takke Axel for at bede om fødselsgaver i form af beløb til

Ad pkt.4.

Ad pkt.5.

Ad pkt.6.

Ad pkt.7.

Ad pkt.8.

Støtteforeningen.

Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent blev fastholdt på 100 kr., hvilket blev vedtaget.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen blev valgt som foreslået, dvs. Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert
Poulsen og Sanne Juhl, med Bodil Pallesen og Hilde van Arkens som suppleanter.

Lars Bo Laurenborg Hansen blev som foreslået genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen bød Bodil Pallesen velkommen som nyt medlem af bestyrelsen, og
takkede Ole Bødker for hans mangeårige flittige virke i støtteforeningen.

Her efter afsluttedes generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Bjarne Stavnshøj



Colm T6ibin: Mesteren

l\ rfed udgivelsen for nylig af Mesteren findes der nu fire af Colm T6ibins i alt fem romaner på dansk; af
IYlOer" har de tre en - mere eller mindre udpræget - homoseksuel person i centrum, selv om homosek-

sualiteten ikke som sådan udgør deres ernne. De to andre er Nattens historie og Blackwater Fyrskib.

l\ rfesterens hovedperson er den amerikanske forfatter Henry James (1843-1916)" Selv om hovedpersonen

lVlif** er fik1iv, er der tate om en roman, ikke en biograli, og den fotmer sig som nedslag i de sidste år

af 1800-tallet, med rigelige tilbageblik til afgørende episoder i James' liv. Ydre handling er der kun lidt af
.- som det var tilfæl<let med James. Til gengæld er det indre liv så meget rigere. Flere episoder viser Jamss'

stærke tiltrækning mod andrc mænd, en tiltrækning som han aldrig giver efter for. Episoderne bliver eksem-

pler blandt flere på hans generelt manglende evne til at indgå i nære forhold til andre mennesker -- og mang-

lende vilje til at gøre det, fordi det tjener hans kunst bedre, at han er iagttageren frem fbr deltageren. På trods

af at romanen således giver et billede af et delvis selwalgt dybt ensomt menneske, er den ikke trist, den er

en fomøjelse at læse, ikke mindst på grund af T6ibins velformede sprog. som er inspireret af James', selv om

resultatet slet ikke ligner hans, men er T6ibins eget. Og ind i mellem er romanen for resten også temrnelig

morsom, fu i skildringen af James'problemer med sine mere og mere drikfældige og sjuskede tjenestefolk og

hans forsøg på først at kamouflere problemei, siden at slippe af rned ægteparret.

tr rfesteren (The Master er den engelske titel) storl sidste år på finaletistcn til The Booker Man Prize, som

lVIOog i stedet gik til Alan Hollinghursts The Line of Beauiy (I skønhedens tjeneste kom den til at hedde

på dansk), og S dage e1ler den danske udgivelse kom meddelelsen om, at T6ibins roman var bleYet tildelt

verclens slørste litteraturpris givet for et enkelt værk, The International lmpac Dublin Literary Award. Fuldt

fortient efter denne læsers mening.

/^'tolm T6ibin er født i 1955 i lrland. Han har arbejdet som journalist, skrevet flere rejsebøger, bl.a. The

\-zSign of the Cross. Travels in Catholic Europe, redigeret atltologier, skrevet essays, bl.a. samlet i Love

In a Dark Tirne: Gay Lives from Wilde toAlmodovar, og altså f'em romaner, hvoraf også nr. to, The Heather

Blazing, er udkommet på dansk under titlen Heden brænder, foruden de tre allerede nævnte. lngen af hans

ikke-skønlitterære bøger er oversat til dansk.
Bjame Stavnshøj
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Specialer om - og på - Biblioteket

Studerencle på Danmarks Biblioteksskole synes at vise en særlig interesse ovet{or LBL biblioteket. I 2005

lavede Thomas Joshua Kragh Bruhn sit kandidatspeciale under titlen "Landsforeningen for Bøsser og Les-

biskes Bibliotek: En undersøgelse & Homoseksualitet som problemfelt i fotkebiblioteket". Han korkluderer

bla., at "LBL biblioteket [kommer] til at fremstå som et resultat af tblkebibliotekets negligering af en helt

grundlæggende fbrpligtelse til, ved "aktualitet og alsidighed" at sikre et relevant bibliotekstilbud for hele

befolkningen, herunder også de homoseksuelle."

Karen Lindvig og Alexander Sodedind har netop afleveret deres bacheloropgave under titlen "Formidling af
information om homoseksualitet". Opgaven indeholder en kritisk analyse af hhv. LBLs bibliotek og Kvinfo's

er.ne til at formidle homo-infomation fx gennem hjemmesiderne. De påpeger, atL,BL biblioteket har et stort

uudnyttet potentiale, fordi man her ligger inde med unikke samlinger og viden, som ikke gøres tilstrækkelig

synlige for omverden. Denne kritik lægger fint op til bibliotekets egen akflrelle satsning på at tå online bog-

søgning, anmeldelser og læsetips kør1 frem på hjernmesiden.

Begge opgaver kan ses på LBL biblioteket i Teglgårdsstræde eller bestilles via Danmarks Biblioteksskoles

Bibliotek" 
cert Poursen


