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Beretning 2017/2018 

 

På Journalistforbundets hjemmeside kunne man i januar 2018 læse, at to mediefolk, 

Søren Schulz-Jørgensen og Per Westergård havde besøgt 50 af verdens mest 

innovative nyhedsmedier. Herefter var deres hovedbudskab, at journalister skal være 

mere i dialog med brugerne, hvis medierne vil overleve. De kan ikke længere leve af 

at sprede informationer. Og det er præcis denne dialog, som ’Informations Venner’ 

gerne vil støtte. Især læsermøderne har som formål at bringe avisens medarbejdere i 

kontakt med foreningens medlemmer og øvrige læsere.  

For ’Vennerne’ har 2017/2018 på alle måder været et fint år. 

Bestyrelsen: Stine Carsten Kendal, Barbara Melchior, Dorrit Kampmann, Jacob 

Grindsted, Annette Gottlieb, Ruth von Sperling, Finn Lillelund som kasserer, 

administrator og webmaster og Leila Krogh som forkvinde. 

Læsermøder: Der har været afholdt fire læsermøder i 2017/2018:  30.4. 2017: 

Martin Ingolf: Informations digitale publikum har aldrig været større.  19.11. 2017: 

Karen Syberg, Hanne Dam og Mette-Line Thorup: Kvindesalon for alle.  8.10. 2017: 

Martin Burcharth: Den politiske virkelighed i USA efter Donald Trump.  28.1. 2018: 

Katrine Hornstrup Yde: Kulturen skal være sit eget væsen. 

Udsendelser: Der er udsendt to ordinære medlemsbreve med sæsonplan, samt en 

enkelt meddelelse med opfordring om deltagelse i et læsermøde. Hovedparten af 

medlemmerne har e-mail, mens et mindre antal medlemmer stadig får postbesørgede 

breve.  

Medlemmer: Pr. 31.12. 2017 var der 393 medlemmer, og i 2017 har 55 meldt sig ind 

i foreningen. Hverveannoncerne i avisen har en positiv effekt, og som oftest kommer 

der en eller to nye medlemmer efter hver indrykning. Da der løbende falder 

medlemmer fra, er nettotilgangen noget mindre end de 55. Fra 1.1. 2018 trådte det 

nye kontingent i kraft, hvorefter der nu er en sats for husstanden på 250 kr. og for 
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singler og studerende på 150 kr. Nogle få har ønsket at flytte fra husstands- til 

singlemedlemsskab. 

Økonomisk status: Foreningens samlede aktiebeholdning var den 31.12. 2017 på i 

alt 946.700 kr. I 2018 er der et par aktieportioner på vej. 

Tilskud til Information: Der er ydet et tilskud på 18.750 kr. til Informations leje af 

stadeplads på Folkemødet i Allinge i juni. Desuden er der givet 15.000 kr. til 

praktikanternes studierejse til Ukraine i november 2017 ved vejleder Lærke Cramon. 

Under artiklerne blev noteret, at ’Studierejsen er foretaget med støtte fra 

’Informations Venner’’. I alt blev avisen i 2017 støttet med 33.750 kr. 

Rabatter: Der er stadig 20% rabat på alle udgivelser fra Informations Forlag. På 

foreningens hjemmeside kan man se, hvordan bøgerne kan købes.  

Hjemmesiden: www.informations-venner.dk bliver løbende opdateret og 

moderniseret.   

Wikipedia: Teksten om Information på Wikipedia fungerer stadig fint. Den er blevet 

suppleret af en tekst om Informations tegnere og tegneserie skabere, og tidligere 

medarbejder ved avisen Søren Vinterberg har været behjælpelig med at skrive om 

dette vigtige element i avisens historie. Desuden er en liste over avisens fotografer 

lagt ud, og her arbejdes på en egentlig tekst om deres indsats. 

Jubilæumspublikation: I 1993 udgav Informations Forlag og ’Informations Venner’ 

publikationen ”PÅ NÆRT HOLD af Information 1943-1993” i anledning af 50-års 

dagen for avisens illegale start. Bogen indeholdt netop 50 bidrag fra tidligere og 

nuværende skribenter. Den 3. maj 2018 udgiver foreningen endnu en jubilæumsbog, 

hvor et redaktionsudvalg bestående af fire bestyrelsesmedlemmer: Ruth von Sperling, 

Barbara Melchior og Dorrit Kampmann samt Finn Lillelund som ansvarlig for 

økonomien - har stået for publikationen til avisens 75 års fødselsdag. Denne falder 

egentlig i august 2018, men vi har valgt at udkomme omkring den 5. maj, som jo 

også er Informations fødselsdag. Redaktionsudvalget har været suppleret af en faglig 

redaktør journalist, Helle Schøler Kjær, som har udviklet konceptet og redigeret 

bidragene. Flere fonde har med generøs støtte gjort det muligt at udgive denne 
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pressehistoriske publikation. Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Konsul 

George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Politiken-Fonden og Aage og Johanne 

Louis-Hansens Fond. Desuden anvendes midler fra foreningens egen kasse. Bogen, 

der består af tyve bidrag fra avisens nuværende og et par forhenværende 

medarbejdere, udgives i samarbejde med Informations Forlag. 

Torsdag den 3. maj kl. 16-18 præsenterer vi bogen for forenings medlemmer ved en 

reception i kantinen, hvor et par af bidragyderne vil tale. Bogen vil kunne købes af 

medlemmerne til en meget fordelagtig pris på dagen, ligesom den kan bestilles til 

samme pris. Derudover vil der være nogle eksemplarer af ’Vennernes’ bog fra 1993 

til salg. 

Kulturnat: Ved Informations arrangement på Kulturnatten den 14.10. 2017 hjalp 

bestyrelsen med at sælge drikkevarer og kager.  

Generalforsamling 2017: Referatet af generalforsamlingen den 19.3. 2017 ligger på 

hjemmesiden. Her skal det blot nævnes, at foreningens mangeårige medlem Leif 

Koldkjær, der kommer til næsten alle læsermøder fra sin bopæl i Horsens blev 

udnævnt til æresmedlem. Desuden udnævntes Hans Hertel, der i 22 år har været 

kulturmedarbejder på Information. Efter generalforsamlingen var der en inspirerende 

og underholdende præsentation af Informations status og visioner fra det nye team, 

chefredaktør Rune Lykkeberg og direktør Stine Carsten Kendal.  

Beretningen 2017/2018: På generalforsamlingen vil der være fremlagt trykte 

eksemplarer af beretningen til dem, der ikke har netadgang. Beretningen vil ligesom 

regnskabet blive lagt på vores hjemmeside kort før generalforsamlingen.  

  

Pbv Leila Krogh, forkvinde, marts 2018.    

  

  

 


