
Nyhedsbrev
Støtteforeningen LGBT BIBLIOTEKET Nr.74 FEB 2(J19
Mail: sbibl@yahoo.dk. Hjemmeside: www.stf-lgbt-bibt.dk.' tndbetaling: Reg.nr. 1551' Konto nr.4224531

Generalforsam I i ng 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 20.00

hos LGBT Danmark, Nygade 7 , 2 th., København (ring på døren!)

Dagsorden
1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

4 Fastsættelse af kontingent
5 Forslag fra medlemmer
6 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
7 Valg af revisor
8 Eventuelt

Bemælnlnger ti I dagsord_en

ad 2 Se venligst beretningen på næste side.

ad 3 Se venligst årsregnskabet på næste side.

ad 4 Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 100 kr.

ad 5 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skalvære bestyrelsen i hænde

senest den 13. marts 2018., Forslag bedes sendt til Støtteforeningen, c/o Bengt Olson,

Kastelsvej 1, 5. 3, 21 00 København Ø. E-mail: bengto@outlook.dk

ad 6 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bengt Olson, Bjame Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen og

Sanne Juhl samt Hilde van Arkens.

ad 7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Bo Laurenborg Hansen.

Vel mødt!

25 års jubilæum
Det er med stor glæde, at Støtteforeningen i år kan fejre 25 års eksistens, idet den stiftende gene-

ralforsamling blev afholdt den 23. marts 1994. Og det er glædeligt, at så mange har bevaret deres

medlemskab igennem årene, som ellers har budt på rigeligt med forandringer.

Støtteforeningen har dog holdt fast i udsendelse af nyhedsbreve og publikationer af diverse bogli-

ster, indbindinger af danske tidsskrifter samt indkøb af bøger til LGBT Biblioteket. En anden aktivi-

tet er den løbende ajourføring af en bibliografi over skønlitteratur på dansk.

En oversigt over Støtteforeningens virke kan ses på hjemmesiden: stf-lgbt-bibl.dk.



Beretning for 2018

Der var 47 betalende medlemmer, hvilket er en enkelt mere end i 2017 og i 2016. Antallet af medlemmer

har således været stabilt over flere år.

Nyhedsbrevet blev udsendt i februar, september og december. I september var der en omtale af sapho i

anledning af nyoversatte digte og i december en quiz om direrse forfattere'

pjecen Nye bøger 2017 indeholdt 52 skønlitterære tifler og 16 faglitterære. Under rubrikken 'Norden: Et

udvalg af nordisk skønlitteratur på dansk' blev der i september udgivet en pjece, som kort beskrev 38 forfat-

teres værker. Bøgerne heri omfattede udgivelseså r fra 1945 til 2017 , og annotationerne var hentede fra

LGBT Bibliograflen, som foreligger i sin 41. reviderede udgave fra juni 2018'

som vist frem på generalforsamlingen var følgende tidsskrifter, pjecer og programmer blevet bundet ind:

out & About 2017 , Mix copenhagen 2o1s - 2017, Homotropolis 201 5 - 2017 , Nye bøger 1998 - 2016 samt

Boglister 1.

Der er også blevet indkøbt bøgertil LGBT Biblioteket, 11 stk. er det blevet til. Biblioteket modtager desuden

en del bøger direkte fra forlagene på opfordring'

Bengt Olson

Regnskab 2018, januar - december

lndtægter Medlemmer å 100,00 kr. for 2018:

Medlemmer å L00,00 kr. for efterfølgende år:

Støttebeløb:

lndtægter ialt 2018:

Udgifter LGBT Biblioteket: indbinding

LG BT Biblioteket: bogindkøb

Hjemmeside:
Porto og konvolutter:
ServicegebYr:

I alt udgifter 2018:

Foreningens kassebeholdning pr. 3L.L2.2OLBI

Heraf hensat til sikring af bogsamlingen (opsparing):

Heraf til drift og stØtte:

- 1.545,86 (2.L91,98l
Resultat 2018

2OL8 (2017)

3.7OO,OO (3.200,00)

4Oo,O0 (1.200,00)

L.452,58 (3.L5L,23)

5.552,58 (7.55L,23)

5.8L8,44 (L.3L6,25)

o,oo (0,00)

47O,OO (2L3,00)

510,00 (3.530,00)

300,00 (300,00)

7.098,44 (5.359,25)

52.262,23
30.000,00
22.262,23


