
Frederiksberg 14. nov. 2019

Indstilling vedr. Tegneren Robert Storm Petersens museumsfond

Ifølge fundats for Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond (CVR. 34132712) §11 skal Frederiksberg 
Kommunes Kommunalbestyrelse sammen med fondens bestyrelse, når forfatter- og kunstnerrettigheder 
ophører i 2019,  tage stilling til fondens fremtid.

Frederiksbergmuseerne anbefaler at kommunen indstiller at Tegneren Robert Storm Petersens 
museumsfond i en periode på 3 år fortsætter som nu, hvorefter fondens fremtid endeligt besluttes.

Baggrund
Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond har eksisteret siden 1963 og føres efter revideret fundats, 
dateret november 1995. Fondens formål jf. §5 i korte træk er, i videst mulig udstrækning at støtte driften af 
Storm P. Museet, yde tilskud til indkøb til Storm P. museets samling og uddele legater som findes værdige 
af bestyrelsen. Fonden har i årenes løb ydet Storm P. Museet betydelig støtte.

Fondens kapital, som pr. 31.12.2018 andrager 3 mio. kr., suppleres af indtægter fra forfatter- og 
kunstnerrettigheder. Netop disse forfatter- og kunstnerrettigheder ophører i 2019. Fondens bestyrelse står 
derfor overfor overvejelser om fondens fremtid. Jf. fundats §11 skal bestyrelsen tage stilling til netop 
fondens fremtid når disse rettigheder bortfalder i samråd med Frederiksberg Kommunes 
Kommunalbestyrelse

Aktuel status
På sit seneste bestyrelsesmøde (19.06.2019) besluttede fonden at den umiddelbart gerne vil fortsætte og 
gerne beholder den eksisterende portefølje af forlagsaftaler mm. som der pt. ligger aftaler om kan 
fortsætte, også efter ophøret af forfatterrettighederne. Dette vil bibeholde en indtjening og dermed en vis 
dynamik i foretagendet. Herunder også en relativt enkel forretningsgang og mulighed for hurtig ageren 
f.eks. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som Forlaget Alvilda og licens-agent Michael Benzon.

Dette vil forudsætte at museet vedbliver at være den udførende part, hvad angår viden og ekspertise på 
Storm P.s liv og produktion, research og eksekvering af en række funktioner (fremfinding af billeder, 
scanning, formidling af eksisterende scanninger, korrespondance, fakturering, ramme til fondens møder, 
mm.). Det store scannede billedmateriale (over 30.000 scanninger) som i stor udstrækning benyttes til de 
kommercielle aftaler er museets ejendom. 

Frederiksbergmuseerne er positivt indstillet overfor dette, og foreslår at det aftales, at der fortsættes som 
nu i en aftalt periode på 3 år. Samarbejdet revideres løbende. Fonden tager på sin side spørgsmålet om sin 
fortsættelse op igen ved periodens udløb hvorefter der vil blive fremsendt en ny indstilling til Frederiksberg 
Kommune.

Revideret fundats af november 1995 samt årsrapport 2018 med tilhørende protokollat og 
regnskabserklæring vedlægges.


