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støtteforeningen BIBLIoTEKET FOR BøssER oG LESBISKE

Nr.

5

Februar 1996

lndhHelse til generalforsamling I 996
Herrned indkaldes til ordinær generalliorsamling

ad

7

Besryrelsen foreslår genralg af Lars Bo L. Hansen.

søndag dr;n 24. maft6 1996 kl. 15.00

Vel rrødt !

i Biblioteket, Teglgårdstræde 13, København

Bengt akon
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Fremlæggelse og goclkendelse af årsregnskabet
Fasdæggelse af kontingent

Forslag fra medlcmmer
Valg af 5 besryrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af revisor

Erenttrelt

Bemærltninger til dagsonlen
ad 2 Se venligsr bereu:ingen på bagsiden.
ad 3 Se venligst regnskaber på bagsiden.
ad

4 pltnelsen foreslår, at det fulige kontingent

ad

5

fasrholdes på 100 kr.
Forslaq fra medlemmer, der ønskes behandlet på
generalforsamlingur, skal være besryrelsen i
hænde senesr den 16. marts 1996.
Forslag scndes til:

Stweformrn4en
c/o Okon
Østerbmgødc

56C,2tv.

2100lØbønhøyn Ø
ad

fmønd

VaIg af dirigent og referent
Besqnelsens beretning om foreningens virksom-

6 laqrylsen

forslår genvalg af Anne BojesenKoefoed, Bengt Olson, Bfarne Stavnshøj, Cren
Poulsen, H*T. Michdlsen (suppleanty 6,9 Ofe
Bødker (suppleant) samt nf*"rlg af Sannej*rl
(besryrelsesmedlem).

Kontingent 1996
Sammen med dette Nltretlsbrev er t.xllagt et girokort til
indbetaling af kontingentet
for 1996 på f 00 kr.

Åtle indbetalinger ud o'øer
kontingcnrct går til opsparingen (hensættes til køb af bogsarnlingen) jf. Støneforeningens formåI. Der vil også rære
muligt at indbetale sir kontingent pqsonlig til kassereren
på generalforsamlingen den
24. marts.

Det ektra girokort kan brudl venner eller bekendte,
som også kunne tænke sig at
bidrage til Støteforeningens
ges

arberdf.
Gert

h*kcn

I(ssscrer

Beretning for året 1995
Landsforening.n for Bøsser
og Lesbiske (LBL) kom i
1995 ud af bemlingstandsningen, og den ruende konkurs blev afi,"ærget. Det
gamle domicil i Knabrostræde blev forladg og forenin'
gen flyttcde ind i teiede lokaler i et lille brgh* i Teglgårdsrræde I 3. Biblioteket
fik det meste af l. salen, og
dter indretning og opstilling af samlingerne kom der
after gang i de udadr,rcndte
aktiviteter omend på et lavere niveau med hensyn
boøg og udlån.

til

tømeforeningens overord nede opgave ef, at danne et
sikkerhedsnet i tilfælde af
S

Årrregnskab

I.BL's sammenbrud. Dette
er sadig det primære formåI, da LBL's økonomi
fortsat er meget anstrengl
på grund det law medlemstal.

at sikre indkøb af nogle n,ve

fuEo,hvilket ville r"ære til
gavn og gl*d. for bibliotekets lånere.
Bestyrelsen bevilgede derfior
ca. 3.000
til litteranr på
dansk og ca. 1.000 kr. til engelsk litterarur. Det strækker
des'uærre ikke til mange bøger, men bcløbet skal ses i
forhold til Biblioæke$ samlede driftsbudget, der kun er
på 10.000 kr. - et absolut

k

§trtæ til bogl,idkøb
Ved generalforsamlingen i
1995 blev der ræd en ændrirg af wdtægterne åbnet
for, at Støtteforeningen kan
1'de støtæ til Biblioteket,
h',ror bestyrelsen i første omgang rænkte på at yde støne
til indretningen af de nye lokaler.

ekistensminimum. Biblioteket vil dtså også fremorær
uære aftrrrrgig af støtte og
ga\ar - store og små-

Da Biblioteket fik ny. møbler som gave fra anden side,
blev det imidlertid besluttet

Bengt Okon

1995

Driftsregrskab

Indtqter
Kontingentindtægter I 995
Kontingentindægter L99 6
Støtæbeløb 1995
Renter

Iøb

5.150,00
1.000,00
5.374,00
70,01
u.594,01

Resultat L994
Likvide beholdninger
pr.31.12.1995
Heraf hensatte størebelob
til kØb af bogsamling
Heraf til drift

I0.626,50

I6.0I0,66
I1.364,m

4.ffi,66

Udgiftcr
Servicegebyr

Porto
Kuverter
Støne dl LBI; bibliotek

Iøb
Orærskud
Hensatte støttebeløb til køb
af bogsarnlingL99S
Orarskud på drifq 1995
Rcsultat 1995

Z,{0,00
1.940,00
29,85
4.000,00
6.209,85

København, den 14.02.L996

5374,N
10,16

5.384,16

Gert Poulsen
Kasserer

Lars Bo L. Hanssr
Revisor

