
Referat af mødet i SØS-gruppen den 2. marts 2016. 

Sted: Medborgerhuset i Silkeborg. Referent: Poul Grosen Rasmussen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og evt. flere punkter til dagsordenen v/Ole Toft  

2. Orientering om SØS-bogprojekt. Status og strategi v/ Poul Grosen Rasmussen 

3. Orientering om Hamborgturen v/ Ole Toft 

4. Forslag om at møderne har et fællestema: Februars tema: Hvordan oplevede du hierarkiet på det/de ØK-

skibe du sejlede med?  

5. Eventuelt og forslag til næste mødedato v/ Ole Toft. 

Ad 1. Ole Toft bød velkommen og orienterede kort om mødet i redaktionsgruppen, samt aftalen om at 

indbetale 100 kr. til ”skibskassen” ved deltagelse i SØS-gruppens møder.      

Ad. 2. Poul Grosen Rasmussen havde forud for mødet fremsendt en oversigt over bogprojektet med 4 

punkter: 1. Møde i redaktionsgruppen. 2. Status på indleveret materiale (Manuskripter og fotos). 3. Forslag 

til indholdsfortegnelse. 4. Forslag til struktur på artiklerne. De forskellige punkter blev uddybet på mødet og 

foranledige en række kommentarer:  

-Knud Sehested tilbød at skrive en ekstra artikel om ”Sygdomsbehandling om bord” og Annette Lindberg 

tilbød at skive et indlæg om ”Hvorfor jeg som pige valgte søvejen?”.  

-Der blev stillet spørgsmål om digital behandling af fotos og Annettes mand Peter, har stillet sig til rådighed 

ift. bl.a. beskæring og ”opfriskning af farver”.  Når redaktionsgruppen har gennemgået det samlede 

skriftlige materiale og taget stilling til fotovalg vil de udvalgte fotos evt. skulle behandles digitalt. 

Redaktionsgruppen tager sig af dette arbejde. 

-Der blev også spurgt til sponsorering af udgivelse og Poul kunne oplyse, at Forlaget Kahrius havde henvis til 

Veluxfonden. Mogens P. Ottesen oplyste at ØK’s Alme Fond også var en mulighed, samt at ØK-klubben nok 

vil anmelde bogen og evt. aftage eksemplarer. Mogens lovede at følge op på kontakterne, når vi er kommet 

lidt længere hen i processen.  

-Ole oplyste, at redaktionen arbejder med 1. august som deadline for indlevering og bearbejdning af 

publikationen. Forventet udgivelse til jul og med mulighed for at komme med på årets bogmesse.  

-I Pouls oplæg om bogens indholdsfortegnelse og strukturen på artiklerne var der et forslag om at 

redaktionen ”gik i dialog” med forfatterne med henblik på at forbedre læsevenlighed og overskuelighed i 

deres artikel samt at finde relevante fotos. Der var fuld opbakning om denne ide, som søsættes efter næste 

redaktionsmøde den 16. marts 2016 hos Ole Toft.  

-Der var endvidere forslag om at udarbejde layoutforslag til de enkelte artikler. Poul foreslog at brødteksten 

skal være 11 (evt.12), rubrikoverskriften 11 fed (evt12), Resume af artiklens indhold (trompet) 11 kursiv 

(evt.12), overskrift på artikel 16. Redaktionsgruppen prøver forslaget af på de enkelte artikler og tager 

stilling herefter.        

Ad 3. Ole Toft oplyste, at Hamborgturen er aflyst. Der havde kun været 7 tilmeldte fra Silkeborg og ingen 

fra Aarhus.  

 

Ad 4. Der var en kort fælles drøftelse af temaet ”Hierarkiet om bord”, som hurtigt udviklede sig til 



uafhængige energiske gruppedrøftelser. På næste møde vil vi forsøge os med en ny boropstilling således, at 

vi fra start sidder i mindre grupper. Grupper, hvori medlemmerne kan rotere til andre grupper.         

 

Ad 5. Næste mødedato er onsdag den 28. september 2016 kl. 19.00. Ole vil forsøge at få 

Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen til at komme og give et oplæg med relation til vores kommende 

udgivelse ”Med Splitflag og med højagtelse”.  

 


