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Beretning 2018/19
Foreningens aktivitetsniveau har – som de foregående år – ligget på 10-12 arrangementer på
årsbasis, altså omkring et arrangement om måneden. Det er de eksklusive omvisninger i museets
særudstillinger, debatarrangementerne med spændende oplægsholdere, de musikalske cafeer i
museets gårdhave, prisuddelingen, julestuen osv.
Det er vigtigt for os, at alle arrangementer knytter sig til museets udstillinger. De planlægges og
gennemføres i et tæt og godt samarbejde med museets ansatte, og flere og flere arrangementer
er i virkeligheden fælles projekter. Dertil kommer de af museets øvrige arrangementer, hvor
medlemmer af foreningen hjælper med det praktiske, f.eks. på Kulturnatten.
Som bekendt er Storm P. Museet en vigtig del af Frederiksbergmuseerne. I takt med udviklingen af
samarbejdet mellem Storm P. Museet og Revymuseet – eller Alhambra – Museet for Humor &
Satire, som det hedder nu – har vi i venneforeningens bestyrelse bestræbt os på at involvere
Alhambra. Det er ikke blevet til så meget endnu, men det er på vej, og vi vil gerne reklamere for
Alhambras aktiviteter. I øvrigt måtte vi flytte den ene af denne sommers musikcafeer til Alhambra,
fordi vi havde overset, at Post Danmark Rundt sluttede på Frederiksberg alle samme eftermiddag.
Og det var ikke foreneligt med musik i Storm P. Museets gårdhave. Men til gengæld en rigtig fin
oplevelse.
Vi forventer, at vores deltagelse i samarbejdet mellem de to museer bliver endnu tydeligere i det
kommende år, og vi overvejer forskellige tiltag. Man kunne f.eks. forestille sig, at Venneforeningen
tog initiativ til noget mere fælles. Grunden bag Storm P. Museet ind mod Haveselskabets Have er
tom og ville være velegnet til en pavillon, der udstrålede humor og satire, og som bl.a. kunne
rumme værksteder, hvor besøgende kunne udfolde deres fantasi og humor. Måske en vild tanke,
men hvorfor ikke!
Vi har netop rundet 100 medlemmer, lige som sidste år – et meget flot resultat, når man tænker
på, at to tredjedele fornyer deres medlemskab. Så vi har mange gamle kendinge i
medlemskredsen, og der kommer hele tiden nye medlemmer til. Det er vi glade for.
Og der er rigtig fin opbakning til arrangementerne. Besøgstallet svinger mellem 20 og 100, men
med pil opad. Og vi anslår, at halvdelen af dem, der kommer, er medlemmer, så det giver også nye
interesserede undervejs. Vi synes selv, det har været nogle rigtig gode og spændende
arrangementer. Storm P. Museet har et godt navn rundt om i kulturlivet, så det har ikke været
vanskeligt at engagere dygtige og spændende oplægsholdere til rimelige priser.
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En årlig økonomisk støtte fra Frederiksberg Kommune har selvsagt været et vigtigt grundlag for
vores arbejde. Sammen med medlemskontingenterne og bidrag fra Storm P. Fonden og fra
Museet har det givet et sikkert økonomisk fundament. Og så har vi en særdeles aktiv og engageret
bestyrelse – både når det gælder ideer, og når det gælder om at sætte stole og parasoller op eller
brygge kaffe og bage kager til sommercafeerne i gårdhaven.
I dag har vi så den årlige uddeling af Storm P. Prisen. Vi har fået mange gode forslag, og vi har valgt
årets prismodtager med særlig stor omhu, sådan som vi plejer at gøre. Dania Brass Quintet, som
har underholdt ved sommercafeerne og ved prisuddelingen sidste år, har lovet at give en særlig
musikalsk introduktion til årets prismodtager. Det kan vi så krydre med en pladeudgivelse, idet
Bisse om lidt præsenterer sin nye plade.
Medlemsopbakningen er omdrejningspunktet for vore aktiviteter, og den er samtidig et vigtigt
udtryk for opbakning til Museet. At være ven med Storm P. Museet er at være ven med
fantasifuldheden. Vi har rigtig mange venner, og museets lokaler bliver fyldt ved hvert
arrangement. Så det er rigtig dejligt at være med.
Vi kan kun opfordre til at fortsætte venskabet – og til, at I fortæller det videre til jeres venner. En
fornyelse eller indmeldelse i dag giver adgang til museet i hele 2020.
Så jeg vil slutte her og overlade bestyrelsens beretning til forsamlingens nåde.
Ole Hammer
Formand for Storm P. Museets Venner
./ Bilag med oversigt over aktiviteter i 2018 og 2019
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