Nyhedsbrev
Støtteforeningen FOR LGBT BIBLIOTEKET Nr. 5{ MARTS 2011
lndkaldelse til Generalforsamlin g 201 1
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
søndag den 27. marts 201 1 kl. 15
hos LGBT Danmark, Nygade 7, 21h., København.
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 samt 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt
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Bemærkninger til dagsorden
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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 den 19. marts 201 1 . Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson, Østerbrogade 56 C 2, tv,2100 KøbenhavnØ.
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!

Beretning for 2010
Der var 48 medlemmer i Støtteforeningen, hvilket er nogle få flere end året i forvejen.

Sidste år ændrede foreningen navn til Støtteforeningen LGBT Biblioteket ved en vedtægtsændring
på generalforsamlingen. Dette var en konsekvens af, at Biblioteksgruppen havde besluttet sit nye
navn efter, at Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske var blevet til LGBT Danmark.
En ny opdateret brochure om Støtteforeningen med det ny navn er blevet udarbejdet. Bl.a. oplyses
der nu om, hvordan man kan se de katalogiserede bøger i LibraryThing via LGBT Danmarks
hjemmeside. Brochuren blev uddelt første gang på forfatteraften i april.
Som sædvane har Støtteforeningen sørget for indbinding af det danske Out & About. Der er også
ydet støtte til Biblioteket ved køb af hele 15 danske bøger" De er skaffet antikvarisk eller med rabat.

"Nye bøger 2009", som blev sendt ud sammen med Nyhedsbrevet i februar, indeholdt 47 titler, der
dækkede romaner, noveller, digte samt biografier og faglitteratur. Inkluderet var også en online
publikation og en i tidsskriftformat.

"Læs bogen - se filmen!" var titlen på en folder, der blev udsendt sammen med Nyhedsbrevet før
jul. Den indeholdt et udvalg af romaner og noveller på film, og der var 55 titler i alt. Folderen var
pænt illustreret med forsiderne af DVD udgaven af de enkelte film.
Arbejdet med at ajourføre LGBT Bibliografien skrider fortsat frem. Foreløbig er det 15. reviderede
udgave som er under behandling.
Bengt Olson

Regnskab 2010, januar

- december (alle tal i kr.)

lndtægter
Medlemmer å 100,00 kr" for 2010 (32):
Medlemmer å 100,00 kr" for 201 1 (12):
Støttebeløb:

lndtægter ialt

2010:

3.200,00
1.200,00
2.175,00

Resultat 2010:

1.204,00

Resultat 2009:

4.627,18

Resultat 2008:

1.885,94

Resultat 2007:

1.507,36

Resultat 2006:

293,43

6.575,00

Udgifter
LGBT Biblioteket: indbinding (Out & About):

1.1

LGBT Biblioteket: bogindkøb
Porto:
Servicegebyr:

2.310,00
1.650,00
300,00

Resultat 2005:

4.144,56

Resultat 2004:

5.070,79

5.371,00

Resultat 2003:

3.257,84

Resultai 2002:

-2.675,43

Resultat 2001:

4.392,9'l

Resultat 2000:

5.439,22

lalt udgifter

2010:

1

1,00

Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2010: 53.845,87
Heraf hensat til sikring af bogsamlingen: 30.000,00
23.845,87
Heraf til drift og støtte:
Antal medlemmer i 2010: 48 medlemmer

