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Biblioteket i nye, pæne lokaler
Den sidste weekend i juli måned flyttede Biblioteket
ind på l. salen i det lille gule baghus i Teglgårdsstræde
13, som Landsforeningen har §et. Huset er i sin helhed
nydelig renoveret og klar til at tage i brug, men fhre
steder skal lokalerne selvfølgelig tilpasses de forskellige
aktiviteter og behov. F.eks. skal der lernes en væg i
Bibliotekeg og en dør ind til Arkiræg der bor på samme
etagq bliver blændet .

Arealet reducerct med

Biblioteket inye lokalø vilmåsla
synes mindreprætentiøsg men det
vil ogsåvirke mere effektiw - kom
gerne og oplev det selv!
Bengt Olson
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Landsforeningens nye domicil er væsentligt mindre end
i Knabrostrde, og for Biblioteket betyder deg at pladsen
bliver indskrænket fra 100 til 38 m2. Den mindre plads
beryder, at mange møbler - nedslidte men med stor
afrektionsværdi - måtte kasseres i forbindelse med

Efter en travl fl1'ttesommer er
LBL's Bibliotek ved at være på
plads.

flltningen.

Mandag den 04.09.95
kl. 17.00

Alt i 6t rum
Hvor Biblioteket i Knabrostræde havde separate rum
til udlån, tidsskriftslæsnhg, kontor og maga.sin, skd det
hele nu samles i Ct rum, men det er til gengæld meget
mere præsentabelt.

Som en konsekvens af flltningen, vil det også bliræ
nødvendigt at begrænse nogle af de opgaver, som
Biblioteket tidligere vraretog: for el«senrpel er der iHce mere
plads til en særskilt studiesamling af dansk litteranr eller
til en hel vægreol med gratis pjecer og brochurer. Bøger
og tidsskifter i bred forsund vil dog forsat udgøre kernor
i samlingerne suppleret med dirærse informationstilbud
om kulnrr, §ser, etc.
Travlhed inden åbning
Inden Biblioteket kan slå dørene op for besøgende og
lånere igen i begyndelsen af september, er der hektisk
aktivitet med indretningen. Der skal opsættes reoler og
monteres hylder, egnede borde og stole skal anskaffes og
ny, hensigtsmæssig belysning skal på plads, så lånerne
kur finde bøgerne. Og så skal alle flptekæser tørrrmes,
og den indre orden genoprettes.

åbnes dørene

til det "nye" Bib-

liotek i Tegtgårdsstræde.

Det vil glædeBiblioteket og
Støtteforeningen at se jer.
Så

kom og vær med til at gne
åbningen fotlig.

Landsforeningen starter på et nyt kapitel
Iandsforeningen for Bøsser og Lesbiskes flymiog
(og dermed Bibliotekets
flyaring) er blevet *dg,
fordi f<rreningens aftale om
en økonomisk rekonstruktion er accepteret af
krdit<rrerne og stadfæstet i
Skifteretten.

let over 3 år, så der må forudses stramme og snæwe
økonomiske rammer for
LBI-s aktiviteter i de kommcnde år. PAN-bladet og
xPrtNsion har mere udførlig
omtale af den økonomiske
rekonsuuktion i august-

Akkordordning på plads
ÅItalen indebærer bl.a. en
akkordordning for afdrag på
gældsforpligtelser. De små
kreditorer får hele deres tilgodeharcnde dækket. De
mellernstore får mindst 25%

Efter de store forhold i
Knabrosræde må LBL og
aktiviteterne altså indstille
sig på færre m'i Teglgårdsstræde - men til gengæld
med en økonomi, som alle
kan overskue.

nurTlrene.

dæktoeg h',rcrimod de 3 stør-

ste kreditorer (Den Danske
Bank, Realkredit Danmark
og Strndhedsminisæriet) i

alt f;Lr tilbagebeult 460.000
kr. Åkkorden forsøges afi,ik-

Hus med broget fortid
Foreningen er lejer af hele
baghuset på 5 etager, som igerinern tiden bl.a. har huset
et ostelager, et legetøjsmu-

serun og et rejsebureau. Der
er stort set plads til alle de

hidtidige aktiviteter i baghuset - blot må alle deles om
færre m2.

ÅUert baghw 9.9 kl. l0
Der hersker en optimistisk
og positiv stemning - og en
vis lettelse - i foreningen
orærfor den økonomiske rekonstruktion og det nyg
charmerende aktivitetshus.
Alte får i øwigt selvmulighed for at bdønme LBL's
nye ra[rmer:
tørdag den 9. 9
fra kl. 10.00
er der åbent hus i lbglgfudsstræde 13.
Gen fuaken

Nyheder på LBL's Bibliotek

Kort om økonomi

Støttdoreningens primære
formål er at sikre Biblioteket
i tilf,rlde af LBL's konkurs,
men på detæ års generalforsarnling blev det beslutteg at
Støtteforeningø kan bruge
de midler, der ikke er bundet
til dette primære formåI, til
et støtte Biblioteket i det

Siden S tøtteforeningen
blev stiftet i det sene forår
l994,har 115 meldt sig
ind. Heraf har 80 betalt
kontingent for 1995. Vedtægterne siger, at kontingentet kan gå til drift af Støtteog til aktiv støtte
af bibliotela aktiviteter. Beløb ud orrer kontingentet er
støttebeløb,
er reserveret et evt. opkøb af samlingerne i LBL'§ bibliotek

drglræ.
De seneste års dlirlige økonomi i LBL og senest akkordordningen har b.tyd.g
at der var været f;l eller ingen penge til indkøb af nye
bøger og blade til Biblioteket.

Pr\N-bladet og Radio RosaDer er derfor opstået "huller" i Bibliotekets samlinger.

I anledning af at konlursen blev afuærget, og Biblioteket nu åbner i nye, rare lokaler, har Støtteforeningens
besqrelse besluttet at gi'øe et
beløb til indkøb.f bøær,
først og fremmest danske.
Sehæ bogvalget vil biblioæksgruppen naturligvis
komme til at stå fot

I de nærmeste måneder
skulle der altså være ekstra
grund til at besøge Biblioteket.

Ti§angen af bøger har
mestendels bestået af gaver
og anmeldereksemplarer fra

Bjørne Stænshøj

s0

hreningsns saldo pr. august 1995 lyder på L6.357
kr., heraf udgør støttebeløb
i a1t8.234 kr. Det.betyd«,
at der pt. er 8.123 kr. til rådighd til drift og aktiv støtte.

Gtrt huhen
Ka.sserer

