Nyhedsbrev
Støtteforeningen FOR LGBT BIBLIOTEKET Nr. 54 MARTS 2412

Indkaldelse til Generalforsamli ng 2012
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
søndag den 25. marts 2012 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 årsregnskabel
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra medlemmer
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt
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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, skalvære bestyrelsen i hænde senest den 17. marts 2012. Forslag bedes sendt til Støttefor:eningen, c/o Bengt Olson,
Østerbrogade 56 C 2, lv, 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!

Beretning for 2011
Der var 47 medlemmer i Støtteforeningen, hvilket er en mindre end året i forvejen. Foreningen er blevet tilsluttet Netbank hos Danske Bank, hvilket burde gøre kassererens arbejde lidt nemmere.

Out & About 2010 samt de sidste tre numre af Panbladet, som udkom i 2009, er blevet indbundet, og
Støtteforeningen har sørget for dette og har betalt bogbinderen. Dette er der jo en fast tradition for.
Der er også ydet støtte til Biblioteket ved køb af 13 danske bøger, der er skaffel antikvarisk eller med
rabat fra Boghallen. Titlerne er blevet valgt med udgangspunkt i pjecen "Nye bøger" ved et møde i
Biblioteket.
Som noget nyt var "Nye bøger 2010" flot illustreret med boglorsider i farver ud for hver enkelt forfatter.
Det er jo blevet almindeligt al gøre sådan ved anmeldelser i dagblade og i databaser som f.eks. bibliotek.dk og librarything.com. Pjecen, der var opdelt i skøn- hhv. faglitteratur, indeholdt omtale af hele
50 bøger.
Ajourføring af LGBT Bibliografien er i princip uden ende, da titlerne fra "Nye bøger" bliver lagt ind
hvert år. Desuden bliver bøger fra LGBT Biblioteket, som endnu ikke kommel med, læst og kommenteret. Pt. er det den 20. reviderede udgave, som er under behandling.

AxelAxgildøde. Han havde
192bøger
blevet
afhentet fra hans dødser
testamenteret sin homof ile bogsamling til Biblioteket, og
og
en del af disse er relaBiblioteket,
bo. De fleste af disse fandtes i forvejen, men 27 bøger er tilfø11
på
i USA, som
gå
Library
Harvard
University
Widener
til
tivt nye. Yderligere 40 danske dubletter vil
lagt
i
magasin.
LGBT Biblioteket har et samarbejde med. Resten vil blive
I slutningen af oktober mistede Støtteforeningen et trofast medlem, idet

Be'ngt Olson

Regnskab 20'11, januar

- december (alle tal i kr.)
Resultat 2011:

1.501,02

Resultat 2010:

1.204,00

Resultat 2009:

4.627,18

Resultat 2008:

1.885,94

2.250,75
2.387,36
300,00

Resultat 2007:

1.507,36

Resultat 2006:

293,43

4.938,11

Resultat 2005:

4.144,56

Resultat 2004:

5.070,79

Resultat 2003:

3.257,84

Resultat 2002:

-2.675,43

Resultat 2001:

4.392,91

lndtægter
Medlemmer å 100,00 kr.lor 2011 (34):
Medlemmer å 100,00 kr. for 2012 (13):
Støttebeløb:

Indtægter i alt 2011:

3.400,00
1.300,00
1 .739,13
6.439,13

Udgifter
LGBT Biblioteket: indbinding
LGBT Biblioteket: bogindkøb
Servicegebyr
I

alt udgifter 2011

Foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2011: 55.346,89

bogsamlingen:
stØtte:

Heraf hensat til sikring af
Heraf til drift og

Antal medlemmer i 2011:45 medlemmer

30.000,00
25.346,89

