
Referat af møde i redaktionsgruppen vedr. SØS-bogen torsdag den 22. september kl. 10.00 

Sted: Ved Ole Toft, Silkeborg. 

Deltagere: Annette Lindberg, Knud Sehested, Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen 

Referent: Poul Grosen Rasmussen 

Dagsorden 

1. Status på bogprojektet v/ Poul 

Manuskript: Annette har haft et godt samarbejde med forlaget Kahrius, der har været meget 

samarbejdsvillig ift. vores ønsker. Bogen er ny trykt og klar til SØS-mødet den 28. september, hvor 

forfatterne forventes af afhente de forudbestilte/ forudbetalte bøger. Det er aftalt, at Keld Dalsgaard 

Larsen får to eksemplarer af bogen samt to flasker vin for hans bidrag til bogen samt hans oplæg på SØS-

gruppens møde den 28. september. Det er endvidere aftalt, at Peter får en flaske Linje-akvavit for hans 

store arbejde med bogens fotos.  Ole sørger for gaverne til Keld og Peter.    

Budget: Samtlige forfattere har nu indbetalt for de forudbestilte bøger. Der er udarbejdet nyt budget, som 

viser et kasseunderskud på 10.449 kr. Redaktionsmedlemmerne bekræftede at, de er villige til at indfri 

deres garantistillelse, hvis der bliver behov herfor. Punktet tages op på næste redaktionsmøde.   

2. Planlægning af mødet i SØS-gruppen v/ Ole 

Ole har udarbejdet en dagsorden til mødet den 28. september og har udsendt invitation til alle medlemmer 

i SØS-gruppen. Der er pt. én tilmelding til mødet. Ole kunne oplyse, at han forventer at Willy Brorson 

komme til mødet.  

Redaktionen drøftede dagsordenen og Poul foreslog at flytte punkt 4 til sidste punkt. Der blev aftalt 

følgende tidsplan for mødet: 1. Velkomst 19.00-19.15. 2. Oplæg og dialog ved Keld 19.15-20.15. 3. 

Kaffepause 20.15-20.30. 4. Præsentation af ny bog 20.30-21.00. 5. Kommende bogpræsentationer 21.00-

21.15. 6. Forslag til kommende SØS-møder 21.15-21.30. 7. Salg og bestillinger af bogen 21.30-22.00. Ole 

udsender en reminder til mødet den 28. september, herunder en revideret dagsorden samt den nye folder 

om bogen ”Med splitflag og højagtelse”. Ole har lovet at tage en PC med til mødet. Der skulle iflg. Ole være 

en storskærmfremviser i lokalet.  

Redaktionen drøftede SØS-gruppens fremtid og vil på mødet den 28. september præsentere et forslag til 

ændret koncept: Kun 1 møde om året i efteråret. Fokus på oplæg om SØ-relaterede emner / udflugter. 

Redaktionen drøftede salgspriser og besluttede sig for flg. prisstruktur: Forfattere: 120 kr. SØS-

gruppemedlemmer: 150 kr. Kommisionssalg: 150 kr. Eget salg: 150 kr. eller gratis. Poul modtager 

bestillinger samt betaling på SØS-mødet.      

Poul havde udarbejdet et forslag til PowerPoint Præsentation af bogen ”Med splitflag og højagtelse”. 

Forslaget blev godkend og forventes anvendt dels til mødet den 28. september, dels til mødet på Silkeborg 

Bibliotek samt på Bogmessen den 11.-13. November. Poul sender præsentationen til Forlaget Kahrius, der 

tager den med til Bogmessen.  

3. Drøftelse af besøg/bemanding/transport til Bogmessen den 11-13/11 v/ Alle 

Det er aftalt med Forlaget Kahrius v/ Torben Kahr, at Ole, Lise Lotte og Annette tager med til Bogmessen. 

Vores bog bliver præsenteret lørdag kl. 16.30-17.15. Vi håber på god omtale/ salg.  

4. Drøftelse af markedsføringsstrategi v/ Alle 

Ole har udarbejdet en pressemeddelelse vedr. bogudgivelsen af ”Med splitflag og højagtelse”. Poul havde 



to rettelser til pressemeddelelsen. Dels er prisen 195,- kr. Dels er det vel kun 7 deltagere fra SØS-gruppen, 

der har besluttet at udgive bogen. Herudover vil forlaget Kahrius udarbejde en pressemeddelelse, der kan 

vedlægges anmeldereksemplarer, som forlaget udsender.  

Ole har kontakt til Silkeborg Bibliotek mhp. en udstilling vedr. bogen ”Med splitflag og højagtelse” samt 

SØS-gruppens arbejde. Redaktionsgruppen drøfte mulige tidspunkter og der var enighed om at forsøge 

med mandag den 10. oktober kl. 15.00 eller torsdag den 13. oktober kl. 15.00. Ole afklarer nærmere med 

biblioteket.  

Annette havde færdiggjort folderen om bogen ”Med splitflag og højagtelse”, så den nu er klar til 

markedsføring og præsentation. Poul fik en papir- samt en elektronisk udgave, som han vil få kopieret på 

Godsbanens grafiske værksted i Aarhus.  

Poul havde i forbindelse med afhentningen af de forudbestilte bøger en drøftelse med Dorte fra Forlaget 

Kahrius om evt. opsætning af en plakat til brug for markedsføring. (Forsiden). Hun lovede at Ulla vil 

udarbejde et forslag og sende det til Poul. Forlaget Kahrius vil kunne trykke plakater i A3 format på deres 

kopimaskine – og til en billig pris.   

Redaktionsgruppen drøftede, hvor anmeldereksemplarer af bogen skulle sendes hen. Der var enighed om 

følgende modtagere: Marstal Søfartsmuseum Ærø, M/S Museet for Søfart Helsingør, Fiskeri- og 

Søfartsmuseet Esbjerg, Aarhus Søfartsmuseum Aarhus, Udkigsposten, Historie-online.dk, Jyllands-Posten, 

Aarhus Stiftstidende, Bladet Søfart, Søfartens Ledere samt Magisterbladet. Poul sender denne liste til 

Forlaget Kahrius, som udsender anmeldereksemplarer plus pressemeddelelse til disse modtagere. 

Midtjyllands Avis tager Ole sig af.      

5. Modtagelse og distribution af forudbestillinger. Kommisionssalg og anmeldereksemplarer. 

Redaktionen drøftede de praktiske opgaver ifm. distribution og besluttede følgende: Forfatterne modtager 

de bestilte / betalte bøger på SØS-mødet den 28. september. Ønsker forfatterne yderligere eksemplarer 

kan de rekvirere/ afhente det ønske antal ved Forlaget Kahrius. Betalingen er 120 kr./ stk. som betales til 

Poul på Reg. Nr.: 2273. kontonummer 9123000564.    

 

5. Næste møde i redaktionen 

Aftale om mødetidspunkt: Efter/ før mødet på Biblioteket i Silkeborg (10/10 eller 13/10) 

Dagsordenspunkter: (Afklares efter SØS-mødet) 

Kommissionssalg.    

Drøftelse af yderligere markedsføringstiltag. .  

Evt. udarbejdelse af hjemmeside.  

Drøftelse af det videre arbejde i redaktionen. 

 

6. Evt. 

 


