
Nyhedsbrev
Støtteforeningen
BIBLIOTEKET FOR BøSSER OG LESBISKE

lndkaldelse til Generalforsamling 2OOg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

søndag den 29. marts 2009 kl. 15:00
hos LBL, Nygade 7,2 th., Københøvn.

Venligst ring på !

Dagsorden

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmer
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samtZ suppleanter
Valg af revisor
Eve ntuelt.

Bemærkninger til dagsorden

ad2
ad3
ad4
ad5

ad6

ad7

Se venligst beretningen på næste side

Se venligst årsregnskabet på næste side

Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

den2l. marts 2009. Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Østerbrogade 56 C 2 ttr,
2100 København Ø.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og Sanne Juhl

samt Hilde van Arkens og Bodil Pallesen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt !
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Beretning for 2008

Der var 44 medlemmer i Støtteforeningen i 2008, hvilket var færre end i alle tidligere år. Medlemsflugten hænger
sammen med LBLs økonomiske problemer, som jo bevirkede, at Biblioteket blev lukket og pakket ned i 2007.

Sidste år blev Biblioteket imidlertid genetableret i to mødelokaler på LBLs nye adresse Nygade 7,2 th., og udlån
blev der igen åbnet for den 30. september. Der er omtrentligt kun plads til halvdelen af samlingerne, og resten af
bøger og tidsskrifter opbevares utilgængeligt i magasin.

I Nyhedsbrevene er Bibliotekets kamp for overlevelse og den følgende genetablering blevet beskrevet. I forrige
Nyhedsbrev var der en omtale af, at udlånet åbnede tor 25 år siden, men at Biblioteket som sådan er fem år
ældre.

Støtteforeningen har som sædvanlig sørget for indbindinger af danske tidsskrifter, og det blev Pan-bladet,
Frankly og Out & About, som nu står på hylderne. Desværre er det kun sidstnævnte, som stadigvæk løbende
udkommer.

"Nye bøger 2007" , der var vedlagt Nyhedsbrevet i februar måned, indeholdt hele 43 titler af homo eller queer
relevante bøger. Disse årlige boglister rummer også faglitteratur som f.eks. biografier, men skønlitteratur med
annotationer samles efterhånden i en database kaldet "Bøsse/lesbisk Bibliografi".

Databasen gemmer p.t. ca. 1.000 titler, men der mangler sikkert en del. Bestyrelsen er derfor gået i gang med
yderligere atajourløre basen bl.a. ved at sammenligne med avisudklip af boganmeldelser. Biblioteket har
desuden en lang række bøger stående, som endnu ikke er blevet inkluderet i denne database.

Bengt Olson

Regnskab 2008, januar - december

Indtægter
Medlemmer å 100,00 kr for 2008 (39):
Medlemmer å 100,00 kr. for 2009 (1):
Støttebeløb: (60+ I 00+l 00+400+ I 00+12,5)
Rente:

Indtægter i alt 2008:

Udgifter
Indbinding: Pan-bladet, Out-and-About, Frankly:
Porto:
Servicegebyr:

I alt udgifter 2008:

Foreningens kassebeholdning pr. 3 1. 12.2008:

Heraf hensat til sil«ing af bogsamlingenl (opsparing):

Heraf til drift og støfte:

Antal medlemmer i 2008:

Resultat 2008: 1.885,94
Resultat 2007 : 1.507,36
Resultat 2006:293,43
Resultat 2005 : 4.144,56
Resultat 2004: 5.070, 79
Resultat 2003 : 3.257,84
Resultat 2002: -2.61 5,43

Resultat 2001 : 4.392,91
Resultat 2000: 5.439,22
Resultat 1999: -3.003,92
Resultat 1998: 2.628,3 I
Resultat 1997 : 4.484,66
Resultat 1996: 4.57 8,36
Resultat 1995: 5.384,16
Resultat 1994: 10.626,50

3.900,00
100,00
772,50
228,44

5.000,94

2.702,50
112,50
300,00

3.115,00

48.014,69

30.000,00
18.014,69

43 medlemmer

I Besluttet på Generalforsamlingen 25. marts 2007


