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Beretning 2017/18
Foreningen Storm P. Museets Venner har nu eksisteret i fem år. Den stiftende generalforsamling
fandt sted på denne dag i 2013. Det har været en spændende tid for os, der har været med fra
begyndelsen.
Takket være en flot opbakning fra medlemmerne, og takket være et rigtig godt samarbejde med
Museets medarbejdere har vi efterhånden udviklet en – synes vi selv – farverig buket af
arrangementer i tilknytning til de forskellige udstillinger. Storm P. Museet har et godt navn rundt
om i kulturlivet, så det har ikke været vanskeligt at engagere dygtige og spændende
oplægsholdere.
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 op eller brygge kaffe
og bage kager til sommercafeerne nede i gårdhaven.
Vi havde i 2017 ikke mindre end 14 arrangementer, som alle sammen blev gennemført i tæt
samarbejde med Museet. Vi havde omvisninger og foredrag i forbindelse med særudstillingerne,
bl.a. et meget velbesøgt foredrag med Anders Lund Madsen – vi introducerede sommercafe i
gårdhaven med musik, kaffe og hjemmebagt kage – vi hjalp Museet ved Kulturnatten – vi havde
den årlige prisuddeling, som faldt sammen med Museets 40 års jubilæum, hvor skuespilleren Lars
Mikkelsen læste Storm P. historier, og prismodtageren (Husk Mit Navn) optrådte på video, så det
var helt fantastisk – og vi havde julearrangement med fortællinger for børn og voksne. Denne gang
var det forfatteren til Skrumpen fra Det Ydre Rum, Gunnar Wille, der underholdt.
I år har vi fulgt samme model med omvisninger, foredrag, sommercafe, prisuddeling osv. Som
noget nyt holdt vi tre meget velbesøgte samtalemøder i forbindelse med Storm P.s ”Muser og
Matroner”. En spændende mødeform, som vi forhåbentligt kommer til at gentage og udvikle
yderligere i 2019. Vi vil gerne bidrage til den kulturpolitiske debat med udgangspunkt i den
vidtspændende historie, Storm P. Museet og de øvrige Frederiksbergmuseer leverer.
Og når vi er ved 2019, så er det 70 år siden, Storm P. forlod den verden og overlod sit fantastiske
univers til os andre. Vi ved, at Museet vil fejre 70-året på en særlig måde. I Venneforeningens
bestyrelse er vi enige i, at Storm P. – og Storm P. Museet – er noget særligt. Derfor pusler vi med
nogle helt særlige planer, som forhåbentligt kan skabe endnu mere opmærksomhed, både
omkring det Sorm P. Museet betyder i dag, og omkring Frederiksbergmuseerne i det hele taget.
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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 i år, har lovet at give en særlig musikalsk introduktion til
årets prismodtager.
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 2019.
Så jeg vil slutte her og overlade bestyrelsens beretning til forsamlingens nåde.
Ole Hammer
Formand
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