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Referat af ’Informations Venners’ generalforsamling den 18. marts 2018 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Knud Vilby blev valgt. Referent: Barbara Melchior blev valgt.  

Der var ca. 65 stemmeberettigede til stede. 

Pkt. 2 Formandens beretning  

Formanden, Leila Krogh fremlagde sin beretning, som også var fremlagt i print version, og som 

ligger på hjemmesiden,  www.informations-venner.dk.  

Beretningen blev modtaget med akklamation. 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Knud Vilby blev valgt. Referent: Barbara Melchior blev valgt.  

Der var ca. 65 deltagere til stede. 

Pkt. 2 Formandens beretning    

Formanden, Leila Krogh fremlagde sin beretning, som også var fremlagt i print version, og som 

ligger på hjemmesiden,  www.informations-venner.dk.  

Beretningen blev modtaget med akklamation. 

Pkt. 3 Regnskab for det foregående kalenderår 

Kassereren, Finn Lillelund gennemgik regnskabet, som var fremlagt på mødet og lagt ud på 

’Informations Venners’ hjemmeside. 

Der er netop kommet en gaveaktie på 1.000 kr. fra en abonnent. Finn Lillelund opfordrede 

forsamlingen til at forære eller testamentere eventuelle aktier til foreningen. 

Der har ikke i 2017 været væsentlige udgifter på grund af udarbejdelsen af Jubilæumsbogen, som 

udkommer maj 2018. Stort set alle udgifter og indtægter (donationer) vil indgå i regnskabet for 

2018.  

Informations Forlag, som udgiver Jubilæumsbogen, har givet et tilbud på 113.000 kr. I dette beløb 

er fraregnet forlagets indtægter.  

 

’Vennerne’ støtter forlaget med 113.000 kr., og heraf er 110.00 kr. modtaget i støtte fra fire fonde, 

herunder Politikens Fond.  

Når støtten til forlagets udgivelse af bogen og honoraret til redaktøren, journalist Helle Schøler 

Kjær, er betalt, vil der være 60.000 kr. tilbage på ’Vennernes’ bankkonto. 
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Bogen lanceres 3. maj 2018. Da 5. maj er en lørdag, er torsdag 3. maj valgt i stedet. Information 

har to fødselsdage, august 1943, hvor den illegale avis udkom første gang, og maj 1945 hvor den 

legale avis udkom på Befrielsesdagen. 

I 2017 sparede vi 3.000 kr. ved at gå over til kun én årlig kontingentbetaling, og det vil også gælde i 

årene fremover. 

Status er, at egenkapitalen er på 1.068.371 kr., heraf fri egenkapital på 121.671 kr., mens resten er 

aktieporteføljen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for 2018  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2018, og dette blev vedtaget. 

Pkt. 5 Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant 

Formanden, Leila Krogh og revisoren, Brian Bovien blev genvalgt. Kasserer Finn Lillelund og 

revisorsuppleant Lene Frøslev var ikke på valg i år. 

Pkt. 6 Valg af tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor én vælges i ulige år og to i lige år.   

Jacob Grindsted og Dorrit Kampmann blev genvalgt for to år, Barbara Melchior var ikke på valg i 

år. 

Pkt. 7 Valg af to bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder for to år ad gangen. 

Ruth von Sperling var ikke på valg i år.  Annette Gottlieb ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen 

foreslog Jonas Heltberg, som blev valgt. Jonas Heltberg er 46 år, journalist, og har tidligere været 

pressemedarbejder i forskellige organisationer  

Pkt. 8 Særlig festlighed  

Den ”særlige festlighed” bestod i, at bestyrelsen for ’Informations Venner’ havde udpeget tre 

personer som æresmedlemmer: Tegneren Peter Lautrop, administrationsmedarbejder Margot 

Fick, og magister i litteratur Karen Syberg, kulturmedarbejder ved Information i mange år. 

Æresmedlemsskabet blev motiveret af hhv. fhv. journalist ved Information Jørgen Siegumfeldt, 

Dorrit Kampmann og Ruth von Sperling. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie medlemmer af ’Informations Venner’. 

Pkt. 9 Eventuelt  

Et medlem, Bente-Ingrid Bruun, havde en kommentar vedrørende de kognitive bivirkninger i 

forbindelse med den trådløse kommunikation og opfordrede Information til at skrive om ”de 

helbredsmæssige skadevirkninger ved tidens trådløse signaler i avisen”. Bente-Ingrid Bruun 

overrakte Rune Lykkeberg en bog om emnet med titlen “Mørkelægning af mobilstrålingens 

konsekvenser” skrevet af Eva Theilgaard Jacobsen. 
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Leila Krogh takkede til sidst Annette Gottlieb varmt for over 30 års trofaste deltagelse i møder i 

bestyrelsen for ’Informations Venner’. Derudover takkede hun dirigenten. 
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