
 

 

 

 

  

 

DATO / 12.03.2019 

REF / bentes  

 

 

Referat af møde i Museumsrådet mandag den 11. marts 2019,  

kl. 15.00 på Det Danske Filminstitut, mødelokalet Only god 

Forgives  

 

 

Til stede: Christian Isak Thorsen (CIK), formand, Gitte Smed (GS) 

næstformand, Ida Brændholt Lundgaard (IBL) Jakob Isak 

Nielsen (JIN), Jakob Buhl Vestergaard (JBV), DFI 

 

Afbud:  Erik Crone (EC) og Eva Novrup Redvall (ENR), DFI bestyrelse 

 

Referent:  Bente Strandhøj (BS), DFI 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Opsamling fra sidste møde 

2. Danmark på film v/Lisbeth Richter Larsen 

3. Ophavsret v/Jakob Buhl Vestergaard 

4. Orientering om fondsansøgninger v/Jakob Buhl Vestergaard 

5. Næste møde 

 

 

1. Opsamling fra sidste møde 

 

CIK henviste til det uformelle møde, rådet holdt inden det store rådsmøde 

i december 2018. 

 

Her var emnerne for de kommende møder blevet drøftet, og det var 

grunden til, at Lisbeth Richter Larsen var inviteret til at holde et oplæg om 

Danmark på film på dagens møde. 

 

På næste møde vil Anne Schwartz blive inviteret til at holde et oplæg om 

formidlingen af det danske stumfilmsprojekt, og samtidig vil CIK orientere 

om forskningsdelen af projektet. 

 

Til næste år var der enighed om at invitere DFIs forskningschef Lars-

Martin Sørensen. Der var også enighed om til et møde i 2020 at invitere 

Jesper Hansen, der er direktør for Dansk Filmmusik-Arkiv. 

 

JBV oplyste, at de 30 mio. kr. i fondsmidler har gjort det muligt at indkøbe 

en ny skanner, der leveres i april, og at Filminstituttet med projektet vil 

komme op på, at i alt 8 fuldtidsstillinger arbejder med digitalisering af film. 

 

JBV oplyste, at besøgstallet i Cinemateket pt er steget med 15 % i forhold 

til sidste års rekordår.  
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Der er åbnet to nye filialer af Cinemateket i henholdsvis Aalborg og 

Odense, og der er nu 43 biografer rundt om i landet, der er tilmeldt 

ordningen Cinemateket præsenterer. 

 

 

2. Danmark på film 

Lisbeth Richter Larsen (LRL) præsenterede Danmark på film, som det ser 

ud i dag, og delte de overvejelser der bliver gjort om fremtiden og den 

videre udbredelse af sitet. 

 

Fra rådet kom der flere forslag bl.a. om links fra og til biblioteker og 

museer, ligesom der var forslag til nye temaer. 

 

LRL opfordrede medlemmerne af Museumsrådet til at sende forslag til 

temaer og andet vedrørende sitet til hende. 

 

Herefter takkede CIT mange gange for et interessant indlæg. 

 

Den viste power point præsentation vedlægges referatet. 

 

 

 

3. Ophavsret og stumfilm 

JBV oplyste, at ophavsretten til filmværker ophører 70 år efter sidste 

primære rettighedshavers død. Men der er en generel forståelse med 

Nordisk Film om filmenes anvendelse. 

 

Emnet vil blive taget op på næste møde, så Erik Crone, der rejste 

spørgsmålet på sidste møde, har mulighed for at spørge mere konkret. 

 

 

 

4. Næste møde 

 

BS udsender en Doodle med mødeforslag i august/september 2019. 

 

 

 

5. Eventuelt 

Der var ikke noget at behandle under dette punkt. 

 

 


