
Referat af møde i redaktionsgruppen vedr. SØS-bogen onsdag den 28. juli 2016 
Sted: Ved Ole Toft, Silkeborg. 

Deltagere: Annette Lindberg, Lise Lotte Toft, Peter Gaardsted, Knud Sehested, Ole Toft og Poul Grosen 

Rasmussen 

Referent: Poul Grosen Rasmussen  

Dagsorden 

1. Status på bogprojektet 

Manuskript: Manuskriptet er afleveret til Forlaget Kahrius og klar til opsætning og tryk. Produktionstiden 

forventes at være på tre uger, så bogen forventes at blive leveret i slutningen af august måned. Rettelser til 

manuskriptets artikler kan nås frem til 1. august. Syv af de otte manuskriptet er godkendt af forfatterne. Et 

manuskript mangler en sidste godkendelse. Forfatteren er inviteret med til redaktionsmødet den 28. juli 

med henblik på endelig godkendelse/ afslag.   

 

2. Drøftelse af Peter G’s. artikel v/ Ole og Lotte.  

Peter oplyser, at han ikke har modtaget det layoutede materiale, som er afsendt af Poul den 16. marts 

2016. Hverken den samlede tekst til SØS-bogen eller Peters egen artikel. Han kan således ikke forholde sig 

til disse dokumenter. Peter oplyser endvidere, at han tidligere har oplyst til Ole, at han gerne ville have 

været med i redaktionsgruppen. Peter beklager, at han ikke tidligere har været indkaldt til dette møde og 

ønsker at færdiggørelsen af manuskriptet udsættes til han har fået det gennemlæst igen. Redaktionen 

oplyser, at da vi ikke have hørt noget fra ham efter den 16. marts forventede vi, at Peter havde godkendt 

det fremsendte materiale. Deadline for aflevering af manuskript til forlag kan ikke udsættes.  

Efter en længere drøftelse opnås der enighed om, at der til den sidst redigerede udgave af Peters tekst 

tilføjes, at artiklen er redigeret af redaktionen. Endvidere orienteres forlaget Kahrius om, at der er enkelte 

tekstmæssige samt fotografiske ændringer. Annette kontakter forlaget hurtigst mulig og orienterer om de 

ønskede rettelser. Herunder at redaktionen mødes næste gang den 25. august 2016. Ole kontakter forlaget 

og aflevere de to nye fotos fra Peter, som ønskes indføjet i manuskriptet.    

3. Godkendelse af den reviderede artikel/ det reviderede manuskript 

Se punkt 2. 

4. Færdiggørelse af manuskript på baggrund af revision. v/ Annette 

Se punkt 3.  

 

5. Næste møde i redaktionen 

Næste mødetidspunkt er aftalt til den 25. august kl. 10.00 ved Ole Toft. Poul har lovet at sende 

folderforslag til Annette. Ole har lovet at sende forslag til pressemeddelelse til Annette. Ole har endvidere 

kontakt til Silkeborg Bibliotek mhp. præsentation af SØS-bogen i uge 42 (Århus som kulturhovedstad 2017). 

Ole vil følge op på denne kontakt.  

 

6. Dagsordenspunkter: 

Gennemgang af digitalt prøvetryk. 



Endelig godkendelse af manuskript/ bestilling af tryk. 

Betaling af første rate. Økonomisk afregning/ aftale.  

Modtagelse og distribution af forudbestillinger. Kommissionssalg. Anmeldereksemplarer.    

Drøftelse af markedsføringsstrategi.  

Udarbejdelse af reklamefolder og pressemeddelelse. Evt. udarbejdelse af hjemmeside.  

Planlægning af næste SØS-møde den 28. september med præsentation/salg af bogen. 

 

6. Evt. 


