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Bi bl ioteket

En meget god nyhed er, at Biblioteket er ved at blive genetableret i LBLs lokaler på 2. sal i
Nygade 7. Placeringen vil være i to kontorer, som dog samtidig skal fungere som møderum for
foreningen fremover.
lmidlertid er der kun plads til 75 hyldemeter, hvilket er under halvdelen af, hvad der var i Teglgårdstræde. Det skønnes, at der vil blive plads til knap to tredjedele af bogsamlingerne; resten
af bøgerne samt tidsskrifter, brevordnere, m.v., bliver opbevaret i magasin"
I det ene kontorlokale mod Strøget er der til højre opstillet tre rullereoler, hvor dansk skønlit-

teratur og biografier er placeret, og mod væggen til venstre står en fire fags reol med engelsk
skønlitteratur. Endnu mangler nogle bogstaver i både dansk litteratur og antologier, ligesom
samlingerne af digte og krimier heller ikke er på plads.
I det andet rum mod gården er en fire fags stigereol i træ placeret mod væggen overfor vinduet,

og den bliver brugt til faglitteratur. Der bliver sorteret kraftigt blandt bøgerne, og alt, som ikke
bedømnres at have umiddelbai" interesse, bliver lagt i papkasser for eftei'følgende transport til
magasinet. F.eks. bliver litteratur på andre sprog end dansk og engelsk såsom fransk, italiensk,
spansk, tysk, etc., taget fra sammen med alle dubletter. Alle generelle bøger om seksualitet,
hvor homoseksualitet kun er perifert nævnt, og det allermeste af aids-litteraturen, som stammer
fra 8O'erne, og altså er frafør moderne kombinationsbehandlinger, er frasorteret.

Af samlingerne af indbundne tidsskrifter er Landsforeningens egne blade prioriteret højt som
f.eks. Pan-bladet, Københavns Nyt, Arhus Nyt, Zink, samt to magasiner, der fortsat udkommer,
nemlig Frankly og Out & About. I magasinet vil der så befinde sig bl.a. Eos, Hot Side, Hovs-a-visen, Hvidløgspressen og Vennen samt en række ældre udenlandske tidsskrifter.
Det vil komme til at tage lang tid at genopstille og ordne bøgerne, dvs. skille samlingerne i et
bibliotek og et magasin. Magasinet skal også bringes i orden, hvilket slet ikke er påbegyndt
endnu.
Biblioteket vil altså fysisk komme til at være meget mindre end før, og det vil også virke på et
lavere niveau. Hvornår det vil åbne for udlån skal endnu være usagt.

Bengt Olson

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Biblioteket for
Bøsser og Lesbiske 2. marts 2008, kl. 15.
Bengt bød velkommen og forestod valg af dirigent og referent.
1. Valg af

dirigent og referent

Sanne blev valgt som dirigent, Bjarne som referent. Sanne takkede for valget, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav Bengt ordet.

2. Bestyrelsens beretning
Bengt knyttede an tilden udsendte, trykte beretning. Sammen med beretningen var udsendt en redegørelse
for Bibliotekets kamp for overlevelse; den slutter med, at Biblioteket er lukket, og sådan er det stadigvæk.
Der er heller ingen udsigtertil, at Biblioteket åbner igen i den nærmeste fremtid. (Der er sket lidt siden da,
se forsiden, red.) Bestyrelsen forbereder dog en henvendelse til Københavns Kommune. Beretningen blev
godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
I kassererens fravær fremlagde Sanne regnskabet (udsendt med indkaldelsen). Regnskabet har et lille overskud på knap 1.500 kr. Kassebeholdningen pr.31.12.07 var 46.128,75 kr. Regnskabet blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsattes som foreslået af bestyrelsen på 100. kr. pr. år som hidtil.
5. Ændring af vedtægter

Bengt begrundede bestyrelsens forslag tilændringer. Den nuværende formålsparagraf, § 2, lyder: "Foreningens formål er at sikre og 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 erhverve bibliotekets samlinger og inventar." Da SBBL ikke har mulighed for at drive et
bibliotek og dermed heller ikke at sikre et bibliotek, foreslog bestyrelsen ændring til: "Foreningens formål er
at understøtte 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." Den foreslåede ændring til § 2 blev
vedtaget.
Som konsekvens af ændringen iformålsparagraffen foresloges § 3, 2 sætning ændret fra: "Ud overdet
fastsatte kontingent søges den nødvendige kapital tilvejebragt gennem indsamling af støttebeløb, som skal
anvendes til erhvervelse af de i paragraf 2 omtalte samlinger." til "Ud over det fastsatte kontingent kan yderligere kapital tilvejebringes gennem modtagelse eller indSamling af støttebeløb." Også denne ændring blev
vedtaget.

6. Forslag fra medlemmer.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen foreslog genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter. Alle blev genvalgt, og besty-

relsen består derfor som hidtil af Bengt Olson, Gert Poulsen, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner og Sanne Juhl,
med Bodil Pallesen og Hilde van Arkens som suppleanter.
8. Valg af

revisor

Som foreslået blev Lars Bo L" Hansen genvalgt som revisor.

9. Evt.
Der blev spurgt, hvad den under beretningen nævnte henvendelse til kommunen gik ud på. Der blev svaret,
at Hovedbibliotekets tidligere leder tilbød opmagasinering af bibliotekets samlinger i en kortere periode, og at
SBBL nu vilfølge op på dette tilsagn.
Det fremmødte medlem rapporterede derefter fra LBL's landsmøde. Biblioteket (og Radio Rosa) var ikke
blevet ikke nævnt.
Generalforsamlingen sluttede kl. 1 5.35
Bjarne Stavnshøj

