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Referat af Generalforsamling 2020 i Støtteforeningen LGBT+ Biblioteket

Afholdt tirsdag den 1 . september 2O2O kl. 18:45-19:15 i LGBT+ Danmarks lokaler, Vestergade 1 B E. Deltagere
fra bestyrelsen: Bengt Olson, Eva Serner, Gert Poulsen og Sanne Juhl. Tilstede var her udover 7 menige med-

lemmer.

1.Valg af dirigent og referent
Støtteforeningens formand Bengt Olson bød velkommen og foreslog generalforsamlingen at vælge
Sanne Juhl som dirigent og Gert Poulsen som referent. Begge blev valgt med akklamation, hvorefter diri-
genten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet der var udsendt en indkaldelse i juli

måned - mere end en måned før afholdelsen. Herefter gik dirigenten videre med dagsordenen.

2.Bestyrelsens beretning r

Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning i Nyhedsbrev nr.TBfrajuli måned. Formanden

redegjorde desuden for situationen med nedlukning af (forenings)Danmark i foråret og forsommeren,
hvor bl.a. forsamlingsforbud gjorde det nødvendigt at aflyse den planlagte og vedtægtsbestemte gene-

ralforsamling i maj måned. Formanden oplyste, at i sådanne tilfælde er det foreningsretligt lovligt at ud-

skyde generalforsamling, hvorefter bestyrelsen i slutningen af juni besluttede at satse på at afuikle den '1.

september.

Der var atmindelig tilslutning til at generalforsamlingen var blevet udskudt, og bestyrelsesberetningen
blev vedtaget med akklamation.

3.Arsregnskabet
Støtteforeningens kasserer Gert Poulsen fremlagde nøgletallene fra 2019-årsregnskabet, sådan som de

fremgår af Nyhedsbrevet nr. 78. Der er et desværre en "slåfejl" i det udsendte materiale, idet kontingent-
indtægterne for 2019 var 4.500 og ikke 5.500 som noteret. De øvrige tal i årsregnskabet er korrekt gen-
givet og overskud for 2019 er således på 6.864,55 kr.

Generalforsamlingen accepterede forklaringen og godkendte herefter regnskabet.

4.Kontingent2O21
Dirigenten oplyste at bestyrelsen foreslog at det hidtidige kontingent på 100 kr. årligt blev fastholdt. Dette

blev bifaldet af generalforsamlingen.

5.Forslag fra medlemmer
Der var kun kommet 6t forslag fra bestyrelsen til vedtægts- og navneændring, således at Støtteforenin-
gen følger LGBT+ Danmark, og ændrer sit navn til "Støtteforeningen LGBT+ Biblioteket".

Dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
De nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanten genopstillede og blev således genvalgt af gene-

ralforsamlingen uden modkandidater:

Bestyrelsesmedlemmer: Bengt Olsen, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poulsen, Sanne Juhl. Supple-
ant: Hilde van Arkens.

7.Valg af revisor
Bestyrelsens forslag om genvalg af Lars Bo L. Hansen blev bifaldet af generalforsamlingen.



S.Eventuelt
Formanden oplyste generalforsamlingen, at bestyrelsen på sit seneste møde havde besluttet at bidrage

med 5.000 kr til at dække trykkeomkostningerne ved bibliotekets bogprojekt om Lesbisk Bevægelses

historie. ,

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og forsamlingen overgik til mere social

samtale og dialog på kry{s og tuærs af bordet.

Referent: Geft Poulsen

Julequtz
lngen jul uden julequiz-i år er temaet humor. For at øge spændingen har vi i år valgt en ny måde at tælle point:

Rigtig forfatter giver 1 point - mens rigtig titel giver 2 point. Og lad os så springe direkte ud i det:

Gitat #1:
Da han var kommet hjem fra hospitalet, havde han oprettet et nyt kontokort i en butik, der ikke havde prøvet

ham endnu. Her købte han noget så nyttigt som et armbåndsfjernsyn. Det gik han nu rundt med alle vegne. En

aften vi havde forestilling i Bøssehuset, kom han. Han kunne slet ikke koncentrere sig om, hvad der foregik på

seenen. [... ] Han lagde sig på gulvet, Tog alt tø)et af , på nær et par alt for store beskidte underbukser. lkke langt

fra den store ovn, op ad baren. Han lignede et af de lig, der blev fundet, da Auschwitz blev befriet. Bortset fra at

han lå og gloede på armbåndsfjernsyn. Vi flyttede ham op i en lænestol og gav ham noget tøi på, men så snart

vivar i gang med noget andet, lå han'der igen. Så lod vi ham ligge. Vi havde sagt, at han ikke kunne ligge der,

men han havde svaret "Folk har godt af at blive konfronteret med en AIDS syg. Så har de noget at tænke over!"

Sibylla var en mester i at udleve det gamle slogan: "Det private er politisk!" I pausen, da folk ville købe ø1, måtte

de skræve over det skrækkelige syn af en dødssyg fjernsynsnarkoman.

Citat #2:
"Ha... !" sagde Cecil blødt lige oven over hende og tog et sug [... ] Det svage lys fra cigaren flaksede hid og did

som en afkræftet ildflue, så lyste den atter op, men nu var det Georges ansigt, hun så i dens dæmpede djævle-

lys. "Ah, jeg troede, det var Cecils cigar," sagde hun ligefremt. [... ]

"Helt rigtigt," sagde George med et uudgrundeligt tonefald. "Jeg ryger Cecils cigar."
"Aha, nå, jamen..." sagde Daphne, usikker på hvilket tonefald hun skulle anlægge. "Jeg skal nok lade være med

at sige noget til Moder." [...]
"Skal du være med?" sagde Cecil.
Daphne [...] lænede sig op ad rebet. "l hængekøjen...?"
"Næ, jeg mente nu cigaren." [...]
"Så skidt da," sagde hun.

Hun lænede sig frem imod George og følte, hvordan hele hængekøjen gyngede, idet hun greb fast om hans arm

for at tage den forbudte og allerede på afstand lidt frastødende genstand fra hans tommel- og pegefinger. Nu

kunne hun skimte de to drenge, der sad tæt sammen. Det så absurd ud, de var selvfølgelig berusede, men der

var også noget trygt og velkendt over det, som et fjernt minde om hendes foiældre, der sad sammen i sengen.

Hun mærkede stanken af tingesten tæt ved sit ansigt og hostede næsten, allerede inden hun havde smagt den,

så lukkede hun hurtigt læberne om den med en blanding af skam og pligtskyldighed og fortrydelse.



Citat #3:



Gitat #4:

et par muskuløse lægge / gjorde mig vanvittig i dag. / jeg studerede deres størrelse, deres form, /
deres behårede solbrændthed. jeg henvendte mig / til deres ejer. er De / danser? spurgte jeg. åh nej, /
jeg er født med dem, sagde han. / De må have været en fantastisk baby, / sagde jeg. han vendte tilbage til sin

avis. / jeg vendte tilbage til hans lægge. / han stillede dem ubarmhjertigt til skue. / han var fuldstændig hjerteløs.

Gitat #5:
Disse klosterligt afsondrede Kvinder vidste derfor t ], at der i den sidste Maanedstid havde samlet sig mørke

Skyer af en sælsom og skæbnesvanger Art over Hovedet paa just det Regiment og den Kreds, som den unge

Mand tilhørte t ] Damerne på Klostret havde ikke diskuteret Begivenhederne synderligt imellem sig, men Klo-

strets Bibliotekar, som var en lærd Teolog, var blevet ført afsides til mere end een Samtale under fire Øine og

opmuntret til at fremsætte sin Opfattelse af Problemet. Gennem ham havde de med stor Forskrækkelse lært at

sætte den i Forbindelse med det gamle Grækenland t I De huskede deres unge Dage, da alt Græsk havde

været paa mode, og Kjoler og Smykker å la greque det allermest attraaværdige, og spurgte undrende sig selv:

kunde dette Udtryk ogsaa bruges til at betegne, hvad der saa lidt stemmede overens med deres Ungpi-

gedrømme om Romantik, Ridderlighed og god Tone? De havde været saa glade over disse Kjoler, de havde

valset med kongelige Højheder i dem.

Gitat #6:
Busser betalte engang en flink læge ude i Nordvest det samme, som en brugt bil eller mindst seks iPhones ko-

ster for at putte en haletudse ind i mor. Ni måneder senere tog en af hans venner på hospitalet Emma og mig ud

gennem et hul i hendes mave. Det siger vi til folk, hvis de spørger os. Og det passer. Vi har selv mødt den flinke

læge og set skabet med haletudser i, og mor og Busser har et album på computeren med billeder af det med

hullet. Der er en masse blod på alle billederne, og man godt blive forskrækket første gang, man ser dem. Busser

siger, de ligner noget lra2. Yerdenskrig, og at det ville være smartere og langt mere hygiejnisk, hvis de små

børn voksede inde i en glasboks, indtil de var store nok til at komme ud og få sutteflaske, men det synes mor

ikke. Hun synes, det er den naturligste ting i verden, at babyer vokser inde i deres mors mave, og hvis det ikke

var, fordi vores lejlighed var for lille, siger hun, ville hun give den flinke læge ude i Nordvest seks iPhones mere

og bede ham om at putte en haletudse ind i Busser, så Emma og mig kunne få en lillebror. Busser siger, at så er

det heldigt, hende og mor står meget langt nede på ventelisten i andelsboligforeningen, og at der ikke er udsigt

til, at vi får en større lejlighed foreløbig. Så siger mor, at Busser er bange for haletudser, og så siger Busser, at

mor er bange for edderkopper.
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