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Læsermøder: Vi er bevidste om at arrangere møder, som skiller sig ud fra iBureauets, og
som ikke findes andre steder i byen eller i landet! Til alle læsermøder bliver der serveret te
og kaffe samt croissanter. Vi ønsker med læsermøderne at knytte vennerne nærmere til
avisen og at skabe alliancer og gode kontakter til avisens medarbejdere. Derved opnås ny
interessant viden, som kan bringes videre, så vi alle kan fremhæve fordelene ved
Information. Efter Christian Jensens omvisning drak deltagerne kaffe – for egen regning
- på ’Café Den Blå Time’ med henblik på fællesskabet. Avisen arbejder med at udvikle et
skype-system, så folk fra hele landet kan ’deltage’ med mulighed for at stille spørgsmål til
oplægsholderne. Når dette system er etableret vil ’Vennerne’ forsøge at koble sig på for
således at give alle medlemmer i hele landet mulighed for at ’være med’ til læsermøderne.
Information har været meget imødekommende ved udlån af kantinen og redaktionslokalet,
og lokaliteterne er fremragende til formålet. Stor tak til avisen. Tidpunktet for
læsermøderne har været drøftet i bestyrelsen, og søndag formiddag er genbesluttet som det
bedste tidspunkt.
22.6. 2014: læsermøde med professor Stig Jarvard, Københavns Universitet og journalist
Lasse Ellegaard, Information og som ordstyrer journalist Lasse Jensen, Jensen &
Kompagni: ”Aviserne følger trop, når danske politikere vil i krig – undtagen Information.”
14.9. 2014: Informations kulturredaktør Anna von Sperling: ”Kulturen på Information”.
17.9. 2014: omvisning på avisen ved chefredaktør Christian Jensen, der inddrog Stine
Kendal, leder af iBureauet, Ulrik Dahlin fra indenrigsredaktionen og webredaktør Jens
Christoffersen. 19.11. 2014: miljø- og klimamedarbejder Jørgen Steen Nielsen: ”Endnu
en chance for klimaet”. 8.2. 2015: redaktør, debattør Georg Metz: ”Avisens
nødvendighed i den nye medievirkelighed”. Mange har deltaget i møderne, som har været
særdeles inspirerende og lærerige.
Tilskud til Information og Informations Forlag: Foreningens økonomi er nu så robust,
at vi har kunnet støtte flere reportagerejser. Der er ydet støtte på 15.000 kr. til
reportagerejse til Rusland ved journalist Emil Rottbøll og fotograf Sigrid Nygaard; 10.000
kr. til praktikantrejse til Tyrkiet for syv praktikanter og deres vejleder, journalist Kristian
Villesen; samt tilskud på 15.000 kr. til genudgivelse af pressehistorikeren Erik Lund og
journalisten Jakob Nielsen: ”JOURNALISTEN DER SNØD GESTAPO. Historien om
Børge Outze og den illegale presse.” (Oprindelige titel: OUTZE I KRIG med
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skrivemaskine som våben, 2008). Bogen er netop udkommet og foreningens medlemmer
kan købe den for halv pris til 100 kr. En række af artiklerne fra Tyrkiet og Ruland har
været bragt og under artiklerne står at ”Rejsen er foretaget med støtte fra Informations
Venner”.
Markedsføring: En ny reklame- og hvervefolder er trykt i 2.000 eksemplarer, og den er
fordelt på cafeer, i forretninger samt andre relevante steder. Derudover ligger den fremme
ved de mange arrangementer, som iShoppen afholder. Hjemmesiden er forbedret og
udbygget med nyheder, flere informationer om foreningens historie, en liste med litteratur
om Information, både skøn- og faglitteratur, en liste over tidligere afholdte læsermøder
samt en liste over tidligere formænd og -kvinder. Information bringer regelmæssigt en
tospaltet, generel annonce for medlemskab af foreningen, og hver gang trækker den et par
medlemmer. Ved læsermøderne bringes femspaltet annonce med en ny, fin lay-out, hvor
den store, røde prik har fået kant.
Aktiegaver: Foreningen modtog i december 2014 Informations-aktier for 35.500 kr. fra
Palle Fogtdal samt aktier fra andre givere på 500 kr. + 1.000 kr. Den 22.12. 2014 bragte
avisen et lille stykke om gaven, som afslutter Fogtdals engagement i Information. Den
31.12. 2014 var ’Vennernes’ samlede aktiebeholdning på 940.535 kroner.
Medlemmer: Foreningen har 350 medlemmer, og siden sidste generalforsamling er der
kommet 89 nye medlemmer, som alle har modtaget et velkomstbrev samt
medlemsudsendelse. I forbindelse med hvervearbejde for flere medlemmer, fik vi et brev
med følgende ordlyd: ”Vi vil gerne være venner med Information (især da vi jo er det)”.
Der er udsendt medlemsbrev i maj, juni og oktober 2014 samt januar 2015 til de
medlemmer, der har oplyst mail adresse. I juni 2014 og februar 2015 er der sendt
postbesørget medlemsbrev til medlemmer uden mail-adresse. Studerende har nu mulighed
for et medlemskab til 125 kr. årligt. Aftalen om 20% rabat på bøger fra Informations
Forlag er genforhandlet.
Forvaltning: Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder, og til læsermøderne har avisens
iBureau hjulpet med markedsføring og logistik omkring annoncer og tilmelding på den
allerbedste måde.
Støtte: Den forrige bestyrelse havde drøftelser om økonomisk støtte til Jørgen Dragsdahl.
Emnet var på dagsorden til sidste generalforsamling, og den nuværende bestyrelse har
afsluttet sagen, da den ikke ligger inden for foreningens formål, jvfn § 2, stk. 1, som er at
yde økonomisk støtte til Information.
Diverse: Bestyrelsen solgte kaffe og kage ved Informations arrangement på Kulturnatten.
Leila Krogh
Formand
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