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GENER.ALF(}RSAMLINGEN DEN 24. MAR']!'S ,996
Støtteforeningen BIBLIOTEKET FOR BØSSER
OG LESBISKE (SBBL) afholdt sin årlige generalforsamling den24. marts kl. 15.00 i Bibliotekets lokaler,
Teglgfudsstræde 13. Der var mødt mange mgdleqm.er
opl5.t var dejligt, og generalforsamlingen foregik i en
behagelig stemning.

Konkurs afoænget
SBBL's formand, Bengt Olson, bød velkommen og
supplerede sin skriftlige beretning, der var rykt i Nyhedsbrev nr. 5. I{an nærmte bl.a., at det havde været et
begivenhedsrigt år for Biblioteket på grund {dtlf:
g.ik *rr.ttde fiytning) men delvæseltligste for SBBL
f,avde væreq at LBL kom ud af betalingsstandsningen
uden at gå konkurs.
Stadig brug for sikkenhedsnet
Selv om der stadig er brug for et sikkerhedsnet under
Biblioteket, da LBL's økonomi fortsat er skrøbelig, giver den nye situation anledning til overvejelser on-r
SBBL's rolle. Dette skete også under et af dagsordenens senere punkter.
Først blev årsregnskabet fremlagt og godkendt, og
det fulige kontingent blev fastsat til 100 kr', som botyrelsen havde foreslået.

Ny rnulighed for støtte til Biblioteket
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne,
men bestyreLsen ønskede at formulere en nyr-bredere
fortolkning af StsBL's formål, såledos at medlemmer eller andre-- kan give beløb (ud over kontingentet) til
stØtte af Bibliotekets drift for eksempel i form af penge
til boggaver, hvilket er en ændring i forhold til hidtictig
prat si{tr"or sådanne beløo'er blevet hensat til køb af
^Bibliotekets
samlinger i tilfælde af LBL's konkurs' Det
skal fremgå klart, aisådanne beløb er øremærket til anden støtte end opkøb af samlingen.

Denne idd støttede generalforsamlingen. Både medlemmer og
ikke-medlenlmer af LtsL og
SBBL kan altså nu stØtte LBL's
bibliotek ved at indbetale beløb
til Støtteforeningen; det kræver
biot, at man skriver På indbetalingskortetr at pengene er støfte
til Bibliotekets drift.
Valg af bestyrelse
Herefter blev de opstillede kandidater til besrl,relse og til posten som revisor alle valgt, og efter en diskussion) som især drejede sig om økonomi, medlemstal og -hverrning og legatansøgninger sluttede generalforsamlingen kl. 16.00.
Bjøme Stwnshøj

SBBL's bestyrelse
Bengt Olson (formand),
Gert Poulsen (kasserer), Sanne
|uhl, Bjarne Star,trshøj og
Anne Bojesen-Koefoed.
Hanne Michdlsen og Ole
Bødker er suPPleanter, og Lars
Bo Laurenborg
Ilansen
blev genvalgt som
revisor.

Europride

Ny pieee orn Eibtioteket
Støtteforeningen har udgivet en pjece om Biblioteket. Teksten er skrevet af
Bengt Olson og Gert Poulsen, og lay-out er udført af
Mona Bager ]ensen.
Formålet er at skabe en
øget interesse for Biblioteket efter flytningen til Teglgårdstræde.

Den primære målgruppe
er LBL's medlemmer, men
det er også tanken, at pjecen
skal nå ud til mange andre
bøsser og lesbiske i Storkøbenhayn.

Derfor vil den blive anvendt i forbindelse med den
forestående Europride) men
vil også senere blive lagt ud

på relevante cafiier og andre
mødesteder.

Den nye pjece er en opdatering af tidligere information om Biblioteket. Der er
lagtvægrpå at beskive,
hpem. der varetager de forskellige aktiviteter med driF
teo, lw ød samlingerne indeholder, og hvard.øn Biblioteket kan bruges.

Der er også en bøn om
hjrlp i form af gaver. Det
kan være direkte i form af
bøger og blade, eller indirekte ved at sætte penge ind
på Støtteforeningens
konto, som er angivet til

Urrder Eruopride 1996 det vil sige fra lørdag den
22. juni til og med lørdag
den29. juni - holder Biblioteket eks traordinært åbent
hver dag fra kl. 13.00 til kl.
19.00.

Alle er selvfølgelig velkomne til at besøge Biblioteket i
Teglgårdsstræde i denne
periode.

Biblioteket deltager desuden i LBL's container i
Pridetown på Israels Plads
med et læse§ørne og en
posterudstilliog.
Bengt Olson

sidst.
Bengt Olson

Pjecen er vedlagt

til orien-

tering.

Litteraturl iste over bøsselitteratL!!' på dansk
Støtteforeningen er meget
glad for at kunne sende denne lille "gave" ud til medlemmerne sarnmen med dette

til

alle medlemrner - formodentlig sarnmen med næste
nlunmer af nyhedsbrevet.

nyhedsbrev.

''BØSSELMTERATTIR
PÅ »aNSI( - et udvalg af

ROMANER - NOVEL.
LER - DIGTE" er udarbejdet af Gert Poulsen, der i
øjeblikket er ved at lægge
sidste hånd på en tilsvarende
liste over lesbisk litteratur
på dansk. Denne liste vil naturligvis også blive udsendt

Vi håber, at litteraturlisterne vil btve brugt flittigt
som inspiration til besøg på
Biblioteket - der skulle være
mulighed for at finde et par
godbidder til liggestolen eller stranden.
Go'læselyst.
Anne Bojesen-Ifuefoed.

God somn'ler!
SBBL's besryrelse ønsker
alle vores trofaste medlemmer en rigig god, hot sommer med Europride og masser dgode bøger.
Bestyekeø

