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Referat af ’Informations Venners’ generalforsamling den 17. marts 2019 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Knud Vilby blev valgt.  

Referent: Barbara Melchior blev valgt.  

Der var ca. 50 stemmeberettigede og ca. 15 andre tilhørere 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 har i 2018 været særlige udgifter på grund af udgivelsen af jubilæumsbogen ”Hele verden 

forfra. Dagbladet Information 1993 – 2018”. Derfor er der et underskud på knap 60.000 kr. 

Publikationen blev støttet af fonde med 110.000 kr. 

Finn Lillelund opfordrede forsamlingen til at forære eller testamentere eventuelle aktier til 

foreningen. Marie Molin på Information kan kontaktes telefonisk via Informations hovednummer 

33 69 60 00. 

Status er, at egenkapitalen er på 1.015.224 kr., heraf fri egenkapital på 62.274 kr., mens resten er 

aktieporteføljen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Kassereren nævnte på forespørgsel, at ’Informations Venner’ har forsøgt at skifte bank fra Jyske 

Bank til Merkur Andelskasse; men Merkur krævede, at også formanden skulle have sit 

engagement  i banken. Derfor forsøger foreningen nu at skifte til Arbejdernes Landsbank – 

sammen med Dagbladet Information, som netop har skiftet. 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for 2019  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2019, og dette blev vedtaget. 

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

Forkvinden, Leila Krogh ønskede at stoppe som forkvinde, da hun nu er fyldt 75 år. Bestyrelsen 

foreslog Christian Nissen – tidligere Generaldirektør i DR, mm - som ny formand.  Christian Nissen 

blev valgt. 
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Kasserer Finn Lillelund og revisorsuppleant Lene Frøslev blev genvalgt. Revisor, Brian Bovien var 

ikke på valg.  

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

Jacob Grindsted var ikke på valg.  Dorrit Kampmann ønskede ikke at genopstille,  Barbara Melchior 

blev genvalgt for to år. 

Bestyrelsen foreslog, at Leila Krogh blev nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Dorrit Kampmann. 

Leila Krogh blev valgt. 

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

Ruth von Sperling ønskede ikke at genopstille. Jonas Heltberg var ikke på valg i år. 

Bestyrelsen foreslog Leif Lønsmann, forhenværende radiodirektør og chef for Koncerthuset, DR, 

som ny suppleant. Leif Lønsmann er pt. i Vietnam, men blev valgt in absentia. 

Stine Carsten Kendal takkede Leila Krogh for knap 5 års virke som formand for Informations 

Venner, hvor hun med begejstring, initiativ og stor arbejdsindsats har haft stor betydning for 

Venneforenings virke, ikke mindst med arkivarbejdet og udgivelsen af publikationen til 

Informations 75-års-jubilæum. Stine Carsten Kendal overrakte hende en gave fra Information.  

Ruth von Sperling takkede ligeledes Leila Krogh på Bestyrelsens vegne og overrakte hende en gave 

fra Bestyrelsen. 

Pkt. 8 Særlig festlighed  

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

personer som æresmedlemmer, begge Cavlingpris-modtagere: Journalist Charlotte Aagaard for 

hendes modige og kloge dækning af krigszoner, journalist og forfatter Alex Frank Larsen for hans 

vedholdende og grundige dækning af bl.a. patientbehandling i forbindelse med indtagelse af LSD, 

samt hans store biografi om Børge Outze. 

Æresmedlemmer er livslange kontingentfrie medlemmer af ’Informations Venner’. 

Pkt. 9 Eventuelt  

Leila Krogh takkede både Dorrit Kampmann og Ruth von Sperling for deres store, engagerede 

arbejde i Bestyrelsen. 

Et medlem, Johan Juhl-Nielsen havde tre spørgsmål/forslag: 

1. Hvilke værdier ligger til grund for valget af Arbejdernes Landsbank? 

2. Forslag til et Læsermøde om ”dømmekraft”, bl.a. ifm korruption.  

3. Forslag: Starte Generalforsamlingen med en sang. 

Et andet medlem, Hans Christian Fink foreslog, at Venneforeningen støttede PEN-klubben. 
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Marianne Jespersen foreslog et Læsermøde vedrørende Sydamerika (Venezuela), som hun syntes 

var et forsømt område. 

Mødet sluttede kl. 11, hvorefter chefredaktør Rune Lykkeberg og administrerende direktør Stine 

Carsten Kendal overtog og berettede begejstret og inspirerende om Informations nuværende gode 

tilstand og den fremtidige satsning og de grundlæggende værdier. 
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