
Referat af mødet i SØS-gruppen den 29. oktober 2015. 

Sted: Medborgerhuset i Silkeborg. Referent: Poul Grosen Rasmussen 

 

Dagsorden: 

1. Oplæg om Aarhus Søfarts Museum v/ Karl Nøhr Sørensen 

2. Oplæg og drøftelse af Forslag til bogudgivelse v/ Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen 

3. Forslag til Hamborgtur v/ Ole Toft 

4. Forslag til ny beløbsramme for deltagelse i SØS-gruppens møder v/ Ole Toft 

5. Forslag til næste mødedato v/ Ole Toft. 

Ad 1. Karl Nøhr Sørensen gav et engageret og inspirerende oplæg om Museets start, dramatiske og 

omskiftelige opbygning og placering, der pt. er i en række containere på Aarhus Havn. En situation som han 

lakonisk kommentere med flg. bemærkning: ”Hvis ikke Aarhus Søfarts Museum skulle bo i et par 

containere, hvem skulle så?”.  

Ad. 2. Før mødet havde der været kontakt til Forlaget Kahrius om mulighederne for at udgive en bog og der 

var modtaget to forslag til udgivelse af 100 bøger. På den baggrund havde Ole og Poul udarbejdet et oplæg 

til mødet ”Invitation til at medvirke ved udarbejdelse og udgivelse af en bog om SØS-gruppens oplevelser 

og erfaringer med livet til søs på et ØK-skib”. Oplægget blev drøftet og der fremkom flg. forslag/tilsagn: 

-Alle der vil bidrage sender en oversigt over punkter/emner, som de gerne vil bidrage med.   

-Forfattergruppen kan udvides med andre interesserede fra SØS-gruppen, der ikke var til stede på mødet. 

-Flere af de tilstedeværende oplyste, at de havde breve og notater, som de ville kikke næremere på.  

-Enkelte var skeptiske med hensyn til, om der ville være købere til den foreslåede bog.  

-Det blev foreslået, at det skulle være den ”gode fortælling”, der var bærende i bogen. 

-Enkelte har allerede skrevet og offentliggjort deres historier fra søen. 

-Det blev understreget, at perioden 1960-1980 var helt forskellig fra nutiden og at det var vigtigt også at få 

fortalt historier fra den tid, hvor det enkelte individ ikke var centrum for alting. 

-Flere mente, at de nok kunne aftale flere eksemplarer. 

Det blev aftalt, at alle der vil bidrage senest den 30. november 2015 sender en oversigt til Ole Toft med de 

punkter/emner, som de gerne vil bidrage med.   

Det blev endvidere aftalt, at nedsætte en redaktionsgruppe, der skal kikke på de indkomne bidrag og tage 

stilling til det videre forløb i forhold til udarbejdelse af manuskript og kontakt til forlag og evt. sponsorer. 

Udover Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen tilbød Annette Lindberg og Knud Sehested at indgå i 

redaktionen. Redaktionen mødes umiddelbar efter den 30. november 2015. Ole Toft indkalder til møde.  

Ad 3. Ole Toft og Carl Herman Jensen undersøger pris for Hamborgturen. Forslag til tidspunkt er maj 2016 

evt. i samarbejde med Aarhus Søfarts Museum. 

Ad 4. Ole Toft foreslog at beløbsrammen blev hævet til 100 kr. for deltagelse i SØS-gruppens 

arrangementer. Der var fuld opbakning om dette forslag. 

 

Ad 5. Fødefrekvens er fortsat hver halve år og næste møde bliver i april måned 2015. 


