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Støtteforeningen
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lndkaldelse til Generalforsamllng 2OO8

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 2. marts 2008 kl. 15
hos Stop Aids, Amagertorv 33, 3. 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 Ændring af vedtægter
6 Forslag fra medlemmer
7 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
8 Valg af revisor
9 Eventuelt

Bemærkninger tii dagsorcien
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 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 2 ændres til følgende tekst: "Foreningens formål er at under-
støtte et biblioteks- og informationstilbud for bøsser og lesbiske. I det tilfælde, at Landsforeningen for
Bøsser og Lesbiske ikke længere kan eller ønsker at drive biblioteksvirksomhed, skal Støtteforeningen
arbejde for, at bibliotekets samlinger bevares og gøres tilgængelige."

Desuden foreslår bestyrelsen, at den sidste sætning ivedtægternes § 3 ændres tilfølgende ordlyd:
"Ud over det fastsatte kontingent kan yderligere kapital tilvejebringes gennem modtagelse eller ind-
samling af støttebeløb."

ad 6 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 23. februar 2008. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Østerbrogade 56 C 2
tv, 2100 København Ø.

ad7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og Sanne
Juhl samt Hilde van Arkens og Bodil Pallesen.

ad 8 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt !



Beretning for 2007
Der var 57 medlemmer i Støtteforeningen i 2007, hvilket var det samme antal som i de forudgående
to år. I lighed med tidligere blev der også gennemført en hveruekampagne i juli måned ved udsen-

delse af breve til Bibliotekets lånere; td af 12 henvendels er har tre personer betalt kontingent.

Støtteforeningen har atter ydet bidrag til indbindinger, og foruden Panbladet og Out & About er

også Frankly blevet nydeligt bundet ind. Foreningen har også købt bøger til Biblioteket, og det blev
til l2 titler litteratur på dansk, som var udkommet i br 2006.

Årets bogliste med titlen "Nye bøger 2006" var vedlagt Nyhedsbrevet i februar måned. Listen om-
fattede denne gang 31 titler dansk skøn- og faglitteratur med annotationer.

I det følgende Nyhedsbrev i juli blev LBLs flytteplaner præsenteret, og de betød en meget stor

usikkerhed om Bibliotekets fremtid. Det blev oprindeligt meddelt, at Biblioteket ikke længere ville
kunne huses, men situationen så lysere ud hen over sommeren, da der var besigtigelse af lokaler til
I^i^ruJ L.

I decemberudgaven af Nyhedsbrevet er det videre beskrevet, at i forbindelse med at LBL flyttede til
Nygade blev Biblioteket pakket i flyttekasser, som nu er opmagasineret. Imidlertid er LBL i så stor
en økonomisk krise, at der heller ikke er råd til magasineringen.

Biblioteket er altså lukket, og der er p.t. ingen gode udsigter for en genetablering.

Bengt Ol,gon

Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2007 : 46,128,7 5

Heraf hensat til sikring af bogsamlingen: 30.000,00
Heraf til drift og støtte: 16.128,75

Resultat 2007: 1.507,36
Resultat 2006: 293,43
Resultat 2005: 4.144,56
Resultat 2004: 5.0'70,79
Resultat 2003: 3.257,84
Resultat 2002: -2.675,43
Resultat 2001: 4.392,91
Resultat 2000: 5.439,22
Resultat 1999: -3.003,92
Resultat 1998: 2.628,31
Resultat 1997: 4.484,66
Resultat 1996: 4.578,36

Antal medlemmer i Støtteforeningen Bib-
lioteket for bøsser og lesbiske i 2007: 51
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Regnskab 2OO7 januar- december. Aue ta! i DKK

lndtægter
Medlemmer å 100,00 kr for 2007:
Medlemmer å 100,00 kr. for 2008:
Støttebeløb:
Bogsalg:
Rente:

Indtægter i alt 2007:

Udgifter
Bogindbinding af div. homoblade:
Bogindkøb:
Porto:
Servicegebyr + indbetalingsgebyr:

Udgifter i alt 2007:


