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Referat af ’Informations Venners’ generalforsamling den 19. marts 2017
Dagsorden:
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Dirigent: Knud Vilby blev valgt. Referent: Barbara Melchior blev valgt.
Der var ca. 80 stemmeberettigede til stede.
Pkt. 2 Formandens beretning
Formanden Leila Krogh fremlagde sin beretning, der også var fremlagt i print version, og som
ligger på hjemmesiden, www.informations-venner.dk.
Beretningen blev modtaget med akklamation.
Pkt. 3 Regnskab for 2016
Finn Lillelund gennemgik regnskabet, som var fremlagt på mødet og lagt ud på ’Informations
Venners’ hjemmeside.
Der var i 2016 lidt færre indtægter end i 2015, der blev givet 48.665,95 kr. i støtte til Information,
hvilket er nogenlunde som i 2015. Der er 14.62,45 kr. i overskud.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent for 2018
Kontingentet forbliver uændret på 250 kr., men er nu kun én årlig opkrævning i stedet for den
tidligere halvårlige opkrævning. Kontingentet er et husstands medlemsskab. Bestyrelsen foreslog,
at det som en nyskabelse skulle være muligt at få et ”single”-medlemskab for 150 kr., som også
gælder for studerende.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5 Vedtægtsændringer
Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.
Pkt. 6 Valg af formand, kasserer, revisor og revisorsuppleant
Formanden Leila Krogh og revisoren Brian Bovien var ikke til valg i år. Kasserer Finn Lillelund og
revisorsuppleant Lene Frøslev blev genvalgt for to år.
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Pkt. 7 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Jacob Grindsted og Dorrit Kampmann var ikke til valg i år. Barbara Melchior blev genvalgt for to år.
Pkt. 8 Valg af to bestyrelsessuppleanter
Annette Gottlieb var ikke til valg i år, og Ruth von Sperling blev genvalgt for to år.
Pkt. 9 Særlig festlighed
Den ”særlige festlighed” bestod i, at bestyrelsen for Informations Venner havde udpeget to
personer som æresmedlemmer. To personer, som har haft en særlig betydning og gjort en særlig
indsats for Information. De to æresmedlemmer er:
Leif Koldkjær, som gennem 23 har været medlem af Informations Venner og er kommet fra
Horsens for at deltage i generalforsamlingen og mange læsermøder.
Hans Hertel, som fra 1966-1988 skrev i Information bl. a. som litteraturanmelder. Hans Hertel
fortalte meget humoristisk om sin tid på Information med mange muntre anekdoter.
Æresmedlemmer er kontingentfrie medlemmer af ’Informations Venner’.
Pkt. 10 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”.
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