
Nyhedsbrev
Støtteforeningen
BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBISKE }IR.40 MARTS 20t,7

Indkaldelse til Generalforsamlin g 2OOT

Hermed indkaldes til ordi nær generalforsamli ng

søndag den 25. marts 2007 kl.15:00

i Biblioteket, Teglgårdstræde 13, baghuset, L sal, København.

Dagsorden
1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4 Fastsættelse af kontingent
5 Forslag fra medlemmer
6 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7 Valg af revisor
B Eventuelt

Bennaerkninger til dagsorden
ad 2 Se venligst beretningen på næste side.
ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side.
ad 4 Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.

ad 5 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest den 't7. marts 2007. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt
Olson, Østerbrogade 56 C 2 tv, 2100 København Ø.

ad 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen
og Sanne Juhl samt Hilde van Arkens og Bodil Pallesen. (

ad7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt !

Var I vågne derude?
Som en særlig gimmick (ganske vist af
noget ufrivillig art) havde redaktionen i

år sneget en lille fejl ind ijulequizzen.
Fandt du den mon? Hvis ikke, så kom-
mer løsningen her: Sidste spørgsmål
lød: "Hvilken /esblsk klassiker?" - og
da svaret var Thomas Mann's Døden i

Venedig - må vi nok indrømme, at der i

spørgsmålet var et "lesbisk" for meget...



Beretning for 2006
Cl idste år havde foreningen 57 medlemmer, hvilket var det samme antal som fonige år. Der blev

D ogra i 2006 gennemført en hvervekampagne i juli måned ved udsendelse af breve til de af
Bibliotekets lånere, der endnu ikke var medlem af Støtteforeningen, denne gang til i alt 18 personer.

Fleraf betalte seks kontingent, og det er glædeligt at nye kommer til, når nu gamle forsvinder.

f, fter en henvendclse til LBLs københavnsbestyrelse om udlån fik Støtteforeningen en positiv

-Dtilbagernelding fra formanden, dvs. medlemmer, som ikke har medlemskort til LBL, kan låne

bøger i Biblioteket. Dette kræver dog, at man først skriver en e-mail til Støtteforeningen på adressen

sbibl@yahoo.dk og der oplyser fulde navn, adresse og tlf. nr. Derefter skal der ventes på svaq som

imidlerlid kan tage noget tid.

tøtteforeningen har igen ydet bidrag til indbindinger, og Panbladet, HomoDialog og Out &
About er blevet pænt bundet ind. Der er også blevet købtbøger, og det blev til 10 titler dansk

litteratur, der var udkommet i år 2005.

f) oglisten rned titlen "Årets bøger 2005 - bøsser & lesbiske, homo- og anden seksualitet på

I) dansk" var vedlagt Nyhedsbrevet i februar måned. Listen omfattede 21 titler skøn- og faglit-
teratur med annotationer. I det følgende Nyhedsbrev blev Colm T6ibins roman, som handler om

forfatteren Henry James, beskrevet. Desuden var der omtale af to specialer om Biblioteket, som

studerende på Danmarks Biblioteksskole har skrevet.

Nyhedsbrevet i december blev Jule Homo Qtizzz'en gentaget med en serie nye udsagn, og mon

der var nogen, som fik indkasseret det maksimale antal julekys?

Bengt Olson

Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2006: 44.621,39
Heraf hensat til køb af bogsamling (opsparing): 12.464,00

Heraf til drift og støtte: 32.157 ,39

Resultat 2006: 293,43

Resultat 2005: 4.144,56

Resultat 2004: 5.010,79
Resultat 2003: 3 .257 ,84
Resultat 2002: -2.675,43
Resultat 2001: 4.392,91
Rcsultat 2000: 5.439.22
Resultat 1999: -3.003,92

Regnskabet er revideret af medlemsrevisor
Lars Bo Hansen, 3. februar 2007, og god-

kendt med flg. bemærkning ifm. udgifter til
porto og kuverter: 'Bilag bortkommet. Tro-
og-love erklæring på udgifterne godkendt

af revisor'.

Antal medlemmer i Støtteforeningen Bib-
lioteket for bøsser og lesbiske i2006: 5l

4.800,00
1.000,00

750,00
61,93

6.611,93

2.619.50
2.414,00

985,00
300,00

6.318,50

RggnSkab 2OOG ianuar - december. AIre tar i DKK

Indtægter
Medlemmer å 100,00 kr for 2006 (48);

Medlemmer å 100,00 kr. for 2007 ( l0):
Støttebeløb:
Rente:

I alt indtægter 2006:

Udgifter
Bogindbinding:
Bogindkøb:
Porto og kuverter:
Servicegebyr:

I alt udgifter 2006:


