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Beretning 2016/2017  

’Informations Venner’ har igen haft et frugtbart og tilfredsstillende år, og vi har 

affundet os med, at hele Informations ledelse er gået til Politiken! Heldigvis har vi 

fået Rune Lykkeberg tilbage – og nu som chefredaktør og Stine Carsten Kendal som 

administrerende direktør. 

Bestyrelsen: Mette Davidsen-Nielsen indtil 1.12. 2016/ herefter Stine Carsten 

Kendal, samt Dorrit Kampmann, Barbara Melchior, Jacob Grindsted, Annette 

Gottlieb, Ruth von Sperling, Finn Lillelund som kasserer, administrator og 

webmaster og Leila Krogh som formand. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder 

samt udvalgs- og arbejdsmøder, deltagelse i afskedsreceptioner samt i avisens 

generalforsamling. 

Læsermøder: Vi har haft fire læsermøder i 2016: 1.5.: Charlotte Aagaard: Danmark i 

krig!; 4.9.: Rasmus Øhlenschlæger: Moderne ideer; 6.11.: Lotte Folke Kaarsholm: 

Hvordan gør vi tiderne moderne? og i 2017: 29.1.: Georg Metz: Kampen for bare en 

lillebittesmule politisk korrekthed. Læsermøderne har udviklet sig således, at der er 

opstået endnu mere dialog mellem oplægsholderne og deltagere. Journalisterne har 

givet udtryk for, at denne form for inspiration er væsentlig, og derfor fortsætter og 

udvikler vi samtalen med avisens medarbejdere, som gerne vil have forslag og ideer. 

Vi arbejder fortsat med planer om at optage møderne med henblik på de medlemmer, 

der ikke har mulighed for at være til stede. Til læsermøderne har studerende 

forsøgsvis gratis adgang for at knytte denne gruppe nærmere til foreningen. Der 

gennemføres ikke længere omvisninger på Information, da avisen selv afholder dem 

på Kulturnatten. 

Udsendelser:  Der er udsendt to ordinære medlemsbreve med sæsonplan, et par 

meddelelser med opfordring til deltagelse i læsermøder og i.Butikkens tur til 

Folkemødet på Bornholm samt generalforsamlingsindkaldelse i februar 2017. 

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

postbesørgede breve - og desværre kun et udvalg af udsendelserne. 

Medlemmer: Pr. 1.1 2017 var der 379 medlemmer, og i 2016 har 54 meldt sig ind i 

foreningen. Dette betyder en nettotilgang på 18, da udmeldelser, sletninger pgra 

restance og dødsfald reducerer medlemmernes antal. Hverveannoncerne i avisen har 

en positiv effekt. Som oftest giver de et par medlemmer efter hver indrykning. 
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Økonomisk status: I 2016 har ’Vennerne’ som gave og arv modtaget Informations 

aktier for 2.875 kr., og den 31.12. 2016 havde foreningen en aktiebeholdning på 

946.700 kr. Der har på tidligere generalforsamlinger været fremsat forslag om at 

flytte foreningens aktiver fra Jyske Bank til en Sparekasse, hvilket imidlertid ikke er 

realiseret. For eksempelvis at kunne benytte Merkur Bank skal et af bestyrelsens 

medlemmer have konto her, hvilket ikke er tilfældet. 

Tilskud til Information: Der er ydet et tilskud på 12.500 kr. til Informations leje af 

stadeplads på Folkemødet i Allinge i juni. For ’Vennernes’ medlemmer var der særlig 

rabat på de busture butik.information.dk arrangerede. 

Til praktikantrejsen til Athen med Lærke Cramon som vejleder i starten af 2017 er 

der ydet 15.000 kr. i tilskud. Vi har sikret os, at der under artiklerne kom til at stå 

”Reportagerejserne er støttet af ’Informations Venner’”. 

Indretning af et lydrum til optagelse af podcast er støttet med 10.000 kr. 

’Informations Kor’ har modtaget 6.910 kr. i støtte til et undervisningsforløb i 2017. 

Foreløbig optræder koret ved interne festligheder. 

I alt er avisens aktiviteter støttet med 44.410 kr. 

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

foreningens hjemmeside kan man se, hvordan bøgerne kan købes. Husk den nye serie 

Moderne Ideer, som kan anbefales. På turen til Folkemødet og til andre af avisens 

arrangementer har ’Vennernes’ medlemmer ligeledes rabat.  

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

moderniseret.  

Wikipedia: Umiddelbart efter sidste generalforsamling i starten af april 2016 kom 

den udvidede og forbedrede tekst om Information ud på nettet. Der mangler stadig 

nogle tegninger fra bladets tidligere illustratorer, men det er en gedigen udfordring at 

supplere teksten med disse tegninger, selv om tegnere for længst har givet deres 

tilladelse! Hele teksten er meget informativ, og der er komplette lister over 

chefredaktører, direktører og bestyrelsesformænd. Selv om Christian Jensen var 

fratrådt på Information, bidrog han med tekst til siden, lige som tidligere medarbejder 

på Information Ove Weiss skrev de fleste afsnit.  
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Historisk materiale: Efter et stort indsamlings- og redigeringsmateriale blev den 

sidste portion bestående af en stor og ti små flyttekasser med Informations arkiv 

afleveret til Mediemuseet i Odense, hvortil hovedparten af avisens arkiv tidligere er 

afleveret. (På hjemmesiden under Historik/ Historiske data oplyses, hvordan man får 

adgang til registranten over Informations arkivmateriale.) 

På nært hold II: 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. Der er planer om at udgive en publikation ”PÅ NÆRT 

HOLD” II, som kan dække perioden 1993 til 2018, hvor Information kan fejre sin 75-

års dag. Vi satser ikke på 75 bidrag, men på færre samlede temaer, som karakteriserer 

nyere tiders Information med de store satsninger. Hvis økonomien tillader det, vil 

noget af materialet blive bragt som podcast. Der er nedsat en redaktionskomité fra 

bestyrelsen med Ruth von Sperling, Barbara Melchior og Dorrit Kampmann og 

udefra journalist Helle Schøler Kjær som redaktør. 

Kulturnat: Ved Informations arrangement på Kulturnatten den 14.10. 2016 hjalp 

bestyrelsen med at sælge drikkevarer og kager. 

Generalforsamling: Referatet af generalforsamlingen den 3.4. 2016 ligger på 

hjemmesiden. Her skal det blot nævnes, at som en overraskelse blev udnævnt to 

æresmedlemmer. Torben Brostrøms og Morten Piils æresmedlemsskab blev 

motiveret, hvorefter Piil fortalte om livet som filmanmelder, mens Brostrøm desværre 

var fraværende på grund af sygdom. Derefter var der en opløftende og inspirerende 

præsentation af Informations status og visioner af chefredaktørerne Christian Jensen 

og Troels Behrendt Jørgensen samt direktør Mette Davidsen-Nielsen. 

Beretningen: 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, formand, marts 2017. 

   


