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ndkaldelse til generalforsamling 1997

Hermed indkaldes til ordinær generalfors amling

ad5

Dagsorden

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være besq'relsen i hænde senest den 8' marts 1997 '
Forslagsendestil:
Bengt Olson
Østerbrogade 56C,2. w.
2100 Københarn Ø.

l.

\''alg af dirigent og referent

ad6

2.

Besry,relsens

søndag den 16. marts 1996 H. f 5.00

]. sal, Kø13,) baghuset,
i Biblioteket, Teglgfuclstræde
e
)

benhavn

virkomhed

3. Fremtæggelseoggorlkendelseafårsregnskabet

3j?Xll}rmfå:l§å*r,
B:H:r:|||:t'tTl,TI;ff'

4.

Fastlæggelse af kontingent

chdlsen (suppleant) og Ole Bødker (suppleant).

5.

Frorslag

beremi,g om foreningens

fra medlemmer

ad7
af

6. vatg af s besryrelsesmedlemmer os 2 suppleanter

i:5:1::ff::H."nvalg

7. \ralg af revisor

\zel rnødt til generalforsamlingen søndag den 16. marts kl. 15.

8. Eventuelt

Bergt Olson

Bemærkninger til dagsorden
a,J2
Se r.,enligst bererningen på bagsiden.

ad3
Se venligst årsregnskabct på bagsiden.

ad4
Besryrelsen foreslår, at det årlige kontingentet fastholdes på 100 kr.

fwraøntl.

Bestyrelsens beretning
Støtteforeningen havde 7 2
mcdlemmer i 1996, hv'ilket
er 16 færre end fuet før, men
det er alligevel flere end forventet, da faren for LBL's
økonomiske kollaps ikke
længere var overhængende.
Det er glædeligt, at så mange fortsat vil være med til
støtte Biblioteket og sikre
dets fremtiden.

Litteraturlister til
medlemmerne
I løbet af det forgangne år
blev der udsendt tre nyheds-

\td

brevc til medlemmerne.
udsendelserne i juni og i december måned var der desuden vedlagt en lille gave til
medlemmerne i form af litteraturlister over henholdsvis bøsselifteartur (o,ner I80

for

til

1996

108 biblioteker i Storkøbenhavn.

titler) og lesbisk litteratur
(over I50 titler) på dansk.

Af oplaget på 6.000 eksemplarer er der ca. 2.500 tilbage til brug i årene frem-

Begge litterarurlister) som er
udarbejdet af Gert Pnulsen,
indeholder et kommenteret
udralg af romaner, no'u,eller
og digte med bøsse-lesbisk

over og ved særlige arrangementer) hvor det er relevant
med information om Biblioteket og Støtteforeningen.

indhold.

Ny bibliotekspjece
Et andet stort projekt r.ar en
ny pjece om Biblioteket,
som medleffrrnerne også har
fået tilsendt. Pjecen var færdig til Europridc i juni, hvor
den var lagt frem i LBL's
container i Pridetou,n på Israels Plads. Der var også en
cngelsk udgave til udenlandske gæster. Pjecen blev senere udsendt sammen med
Pan-bladet, og som planlagt
blev den sidst på årer fordelt

Udlæg til bogkøb
Biblioteket fik i 1996 kompletteret bogsamlingen med
en del manglende danske titler med Støtteforeningens
hjælp. Pengene, som Støtteforeningen havde lagt ud,
blev dog refunderet af LBL,
da de lå inden for bibliotekets budgeg så Støtteforeningen kom ikke til at bidrage med boggaver i 1996.
Bengt Okorc

futnørtd

År..egnskab lggi
lndtægter
KorrtingentindtæEer'9 6 (63)
Kontingentindtægter'97 ( 18)
Støttebeløb før l. april 1996
Gaver til drift
Renter
Indt,egter i ølt

6.300,00
1.800,00
1.100,00
750,00
37,36
9.987,36

Udgifter
Senicegebyr

Porto

240,00

Overskud
Ilensat til køb af
bogsamling1996
Gaver tildrift

r.100,00
750,00

Resultat 1996

4.578,36

Balance
Resultat, 1995
Resultat, 1994

5.384,16
I0.626,50

350,00
.300.00

Kur,rrter

65o,oo
99,00

Pjece om LBL's bibliotek
- transPort 75,0O

- honorar 145,00
- trykning 4.200,00
Udgifter i ølt

4.420,00
5.409,00

Likvide beholdning
pn 31.12.1996
Heraf hensat til

20.589,02

køb af bogsarnling
Heraf til drift

L2.4&,OO
9.125,02

