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Beretning 2015/2016 

For ’Informations Venner’ har det været et frugtbart år, hvor meget er lykkedes. 

Bestyrelsen: Bestyrelsen har i dette år bestået af Mette Davidsen-Nielsen, Finn 

Lillelund, Dorrit Kampmann, Barbara Melchior, Jacob Grindsted, Annette Gottlieb, 

Ruth von Sperling og Leila Krogh. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder, samt 

flere udvalgs- og arbejdsmøder, deltagelse ved Ejvind Larsens 60 års jubilæum, og 

formanden har med ’Vennernes’ aktieportion deltaget i avisens generalforsamling. 

Læsermøder: Der er gennemført fire læsermøder og en omvisning: den 3.5. 2015: 

Erik Lund og Jakob Nielsen: ”Hvad drev Børge Outze til at skabe Information?” 

(Afbud på grund af sygdom fra Erik Lund), den 3.9. 2015: Ejvind Larsen: ”En direkte 

overlevering fra Børge Outze”, den 8.11. 2015: Sebastian Gjerding: ”NSA har fuld 

adgang” og den 17.1. 2016: Ulrik Dahlin: ”Lad os få historien i spalterne”. Den 25.3. 

2015 var der omvisning på Information ved Christian Jensen med efterfølgende 

kaffe – for egen regning. 

Som et forsøg blev Ejvind Larsens indlæg optaget og lagt ud på foreningens 

hjemmeside: https://soundcloud.com/dagbladetinformation/ejvind-larsen-den-

direkte-overlevering-fra-borge-outze  Alle møder har været velbesøgte, og det er et 

stort aktiv, at vi kan afholde dem i Informations kantine. Til alle møder serveres 

kaffe/te og croissant, og vi ønsker med læsermøderne at knytte medlemmer og 

ikke-medlemmer nærmere til avisen ved den særlige information, som 

medarbejdere giver os. Møderne er alle med avisens medarbejdere, som indvier os i 

deres arbejdsproces, overvejelser og erkendelser. 

Udsendelser: Der er udsendt elektroniske Medlemsbreve i september, maj og 

december 2015, samt generalforsamlingsindkaldelse i marts 2016, samt flere 

postbesørgede breve til medlemmer uden mailadresse. Derudover har vi formidlet 

særlige tilbud fra butik.information.dk om møder og Mesterklasser. Fra Pontoppidan 

Selskabet har vi ligeledes videresendt en invitation til mødet med Informations 

chefredaktør Christian Jensen. 

https://soundcloud.com/dagbladetinformation/ejvind-larsen-den-direkte-overlevering-fra-borge-outze
https://soundcloud.com/dagbladetinformation/ejvind-larsen-den-direkte-overlevering-fra-borge-outze
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Medlemmer: Pr. 1.1.2016 havde foreningen 361 medlemmer, og siden sidste 

generalforsamling er der kommet 40 nye medlemmer, som alle modtager et 

velkomstsbrev og seneste medlemsudsendelse. Derudover har der været enkelte 

udmeldelser.  

Tilskud til Information og Informations Forlag: Der er ydet et tilskud på 9.000 kr. til 

Informations leje og opbygning af en stadeplads på Folkemødet på Bornholm i juni 

2015, hvor der bl.a. var arrangementer om omstilling.  

For medlemmer af ’Vennerne’ var der særlig rabat på de busture butik.Information 

arrangerede til mødet.  

 

Til praktikantrejsen i januar 2016 til Budapest med Kristian Villesen er der ydet 

10.000 kr. i tilskud. Og vi har sikret os, at der under artiklerne kommer til at stå 

”reportagerejserne er foretaget med støtte fra ’Informations Venner’”. 

 

Fest- og kampskrift til Ejvind Larsen ”Information inkarneret. I anledning af Ejvind 

Larsens 60 år i spalterne” blev støttet med 10.000 kr.  

Til et genoptryk med rettelser af Ole Langes og Alex Frank Larsens ”OUTZE. 

REPORTER/ REDAKTØR/ REVSER. EN BIOGRAFI fra 2010 blev givet 15.000 kr. 

Foreningens medlemmer fik mulighed for at erhverve publikationerne for 

henholdsvis 65 kr. og 100 kr. 

 

Gaver til foreningen: Fra en abonnent kom der 692,20 kr. i forbindelse med 

overskud på en betaling.  Derudover har vi modtaget aktiegaver for 3.800 kr. fra to 

personer, hvorved vores aktieportion er oppe på 943.825 kr.  

Rabatter: Der er stadig 20% rabat på alle udgivelser fra Informations Forlag, turen til 

Folkemødet på Bornholm og andre af avisens arrangementer. 

Hjemmesiden: Hjemmesiden informations-venner.dk er blevet opgraderet til en helt 

ny systemversion, som giver et mere moderne look, og samtidig et mere 

mobilvenligt layout. Herudover er indholdet løbende blevet opdateret. 
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Historisk arkiv: Bestyrelsen for ’Informations Venner’ har taget initiativet til at få et 

overblik over avisens historiske materiale og til at indsamle relevant materiale, som 

endnu ikke er sikkert opbevaret på offentlige arkiver. En del materiale findes på 

Mediemuseet i Odense og mindre på Rigsarkivet i København. Mens endnu en 

portion arkivalier, der rettelig hører hjemme på et offentligt arkiv, stadig fandtes i 

Store Kongensgade i kælderen og i forskellige lokaler. Alt af historisk interesse, som 

avisen ikke benytter, har bestyrelsen indsamlet, registreret og det er på vej til 

Mediemuseet.  

Derudover er det planen at indsamle erindringer fra avisens nuværende og tidligere 

medarbejdere. Noget findes stadig i private arkiver – og noget skal nedfældes på 

papir.  

Som et pilotprojekt i dette historiske tiltag blev Ejvind Larsens foredrag optaget og 

gemt - også til glæde for de medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i 

møderne i København samt med henblik på eftertiden. Tilskuddene i år og sidste år 

til de to bøger om Børge Outze og avisens tidlige år skal ligeledes ses som en del af 

dette historiske projekt.  

Der er også taget initiativ til at forbedre Wikipedias tekst om Information. Tidligere 

medarbejder på Information, redaktør Ove Weiss har skrevet en helt ny og meget 

informativ tekst. Herudover vil der komme supplerende materiale i form af 

fortegnelser over chefredaktører, direktører og bestyrelsesformænd, en redigeret 

litteraturfortegnelse, mm 

’Informations Venners’ egen historie bliver der også taget hånd om. Vi har blandt 

andet modtaget en protokol fra 1950erne samt andet materiale fra et tidligere 

bestyrelsesmedlem. 

Generalforsamling: På hjemmesiden ligger referatet fra generalforsamlingen den 

1.3. 2015. Her skal det blot nævnes, at det var med stor glæde vi kunne udnævne 

Henrik Krog og Ejvind Larsen som Æresmedlemmer af ’Informations Venner’, 

motiveret af Leila Krogh og Knud Vilby. Det var også en fornøjelse som sædvanlig at 

høre administrerende direktør Mette Davidsen-Nielsen, ansvarshavende 
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chefredaktør Christian Jensen og medredaktør Troels Behrendt Jørgensen redegøre 

for avisens stilling og deltage i den livlige debat. 

Kulturnat: Ved Informations arrangement på Kulturnatten den 9.10. 2015 hjalp 

bestyrelsen med til at sælge drikkevarer og kager. 

Beretningen: På generalforsamlingen vil der være trykte eksemplarer af beretningen 

til dem, der ikke har computer adgang. Efterfølgende vil den desuden blive lagt ud 

på hjemmesiden www.informations-venner.dk 

Leila Krogh, pbv, 3.4. 2016.    

http://www.informations-venner.dk/

