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Beretning 2018/2019
For ’Vennerne’ har 2018/2019 været en rigtig fint år. Der har været afholdt tre læsermøder, en
jubilæumspublikation er udgivet, forskellige aktiviteter på avisen er støttet og der har været god
medlemsfremgang.
Bestyrelsen: Stine Carsten Kendal, Jacob Grindsted, Barbara Melchior, Ruth von Sperling, Jonas Heltberg,
Dorrit Kampmann, Finn Lillelund som kasserer, administrator og webmaster og Leila Krogh som forkvinde.
Læsermøder: Der har været afholdt tre læsermøder i 2018/2019, og kun tre fordi der var et særligt
arrangement i forbindelse med bogudgivelsen den 3.5. 2018.
De ordinære læsermøder var den 23.9.2018 med Jørgen Steen Nielsen: Aktivistisk journalistik på
Information; den 18.11. 2018 med Erik Skyum-Nielsen: Skønlitteraturen og læselysten og den 13.1. 2019
med Christian Monggaard: Lars von Trier: det tilladelige? Til alle læsermøderne har salen været fuld og
efter et oplæg fra avisens medarbejdere har der været spørgsmål og kommentarer. Skribenternes
stofområde er blevet belyst, sammen med refleksioner og erfaringer, og der er hver gang kommet
betragtninger og informationer, som giver et fremragende indblik i og baggrund for bladets arbejde. Der
serveres kaffe, te og croissanter og et udvalg af de nyeste bøger fra Informations Forlag er til salg til den
særlige vennepris.
Læsermødet den 13.1. 2019 blev optaget af ’Mennesker og Medier’, DR, program 1 og sendt den 1.2. 2019
som eksempel på kontakten mellem medierne og deres brugere.
Jubilæumspublikation: Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018 udkom den 4.5. 2018 i
anledning af 75 året for Børge Outzes første illegale Information. Helle Schøler Kjær var redaktør af
publikationen med et redaktionsudvalg fra bestyrelsen med Ruth von Sperling, Barbara Melchior, Dorrit
Kampmann og Finn Lillelund. Bogen blev udgivet på Informations Forlag, og betalt af fire fonde, som er
nævnt i beretningen for 2017/2018 med et beløb på 110.000 kr., mens ’Informations Venner’ bidrog med
97.000 kr.
Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993-2018 består af 20 essays og artikler af nuværende og
tidligere medarbejdere på Information, hvor temaet var at beskrive, hvordan avisens journalistik har
ændret sig som følge af den ændrede verden. Bogen blev solgt til introduktionspris på 200 kr. til avisens
læsere og foreningens medlemmer.
Den 3.5. 2018 blev der afholdt bogreception for foreningens medlemmer, de medvirkende, de
tilskudsgivende fonde samt en række publicister og mediefolk. Her talte Rune Lykkeberg, Jørgen Steen
Nielsen og Leila Krogh. Der var anmeldelser og omtale af bogen flere steder, bl.a. i Information, Politiken,
Journalisten, Q og A, Radio24syv og Politikens At Tænke Sig. Den forhenværende chefredaktør på
Information David Trads skrev i Politiken en større artikel om sin tid i Store Kongensgade. Han var ikke
bidragyder til publikationen, og hans artikel blev imødegået i Politiken af Helle Schøler Kjær samt Ulrik
Dahlin, Kristian Villesen og Anton Geist.
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Udsendelser: Der er udsendt to ordinære medlemsbreve med sæsonplan, samt invitationen til
bogreceptionen.
Hovedparten af medlemmerne har e-mail, mens et stadig mindre antal medlemmer får postbesørgede
breve.
Medlemmer: Pr. 31.12. 2018 var der 430 medlemmer. Netto tilgangen i 2018 er således 37 medlemmer.
Antallet af indmeldelser er noget større, da der også løbende falder medlemmer fra. Hverveannoncerne i
avisen har en positiv effekt, og som oftest kommer der en eller to nye medlemmer efter hver indrykning.
Fra 1.1. 2018 trådte det nye kontingent i kraft, hvorefter der nu er en sats for husstande på 250 kr. og for
singler og studerende på 150 kr. Flere nye medlemmer har valgt single-medlemskabet.
Økonomisk status: Foreningens samlede aktiebeholdning i Dagbladet Information A/S var den 31.12. 2018
på i alt 952.950 kr. Der kommer til stadighed aktier som gaver fra aktionærer, som ligger inde med
Information-aktier, der blev udstedt i februar 1991.
Tilskud til Information: Bogreceptionen den 3.5. 2018 blev arrangeret af Information og betalt af
foreningen med 10.000 kr. Der er ydet støtte på 25.000 kr. til avisens leje af græsplæne på Folkemødet i
Allinge i juni 2018. Her var opsat et skilt med vores navn. Desuden er der givet 30.000 kr. til
praktikanternes studierejse til Beograd i november måned ved vejleder Sune Sølund. Under artiklerne blev
noteret, at ”Studierejsen er foretaget med støtte fra Informations Venner”.
Til avisens julegave til medarbejdere og personer knyttet til Information, i alt 185, blev vedlagt Hele verden
forfra. Dagbladet Information 1993-2018, som blev støttet med 15.000 kr. (betalt primo 2019.)
I alt er avisen støttet direkte med 65.000 kr. i 2018.
Læsermøderne giver overskud, og på de seneste møder har dette beløb været mellem ca. 500 og 3.000 kr..
Dette overskud plus en stor del af medlemskontingentet går til støtte af avisen.
Rabatter: Der er stadig rabat på 20% 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 bliver løbende opdateret.
Kulturnat: Ved Informations arrangement på Kulturnatten den 14.10. 2018 hjalp bestyrelsen med at passe
baren og assistere ved rundvisningerne.
Generalforsamling 2018: Referatet af generalforsamlingen den 18.3. 2018 ligger på foreningens
hjemmeside.
Pbv Leila Krogh, forkvinde, marts 2019.
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