
SØS-gruppen 
Silkeborg ØK Skibsklub 

30-08-2016 

Referat af møde i SØS-gruppen onsdag den 28. september 2016, kl. 19-22  

Sted: Lokale 3, Medborgerhuset i Silkeborg.  

Referent: Poul Grosen Rasmussen  

 

Dagsorden: 

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

2. ”I går er historie.” Historieformidling af ”det nyeste gamle”. Små skud fra hoften - v/ Museumsinspektør 

Keld Dalsgaard Larsen, Museum Silkeborg på baggrund af udstillingen ”Fra dreng til mand. Dannelsesrejse 

på verdenshavene.” 

3. Præsentation af vores nye bog: ”Med splitflag og højagtelse” v/redaktionsgruppen: Poul Grosen 

Rasmussen, Annette Lindberg, Knud Sehested og Ole Toft. 

4. Kommende bogpræsentationer (Silkeborg Bibliotek, Bog & Idé, Bog Forum, Bellacentret, København m. 

fl.) v/ Annette Lindberg. 

5. Forslag til kommende møders indhold og mødefrekvens v/Ole Toft  

6.  Salg af og bestillinger på bogen v/ Poul Grosen Rasmussen 

7. Eventuelt 

Ad 1. Ole Toft bør velkommen og orienterede om aftenens program. Der havde desværre været en del 

afbud. 

Ad 2. Keld Dalsgaard Larsen gav et inspirerende oplæg om menneskelig rummelighed og vekselvirkningen 

mellem godt og ondt, herunder de poler, som en dannelsesrejse følger.  

Ad 3. Poul Grosen Rasmussen præsenterede den netop udkomne bog ”Med splitflag og højagtelse” og 

havde et par illustrerende videoklip med fra masteklatring på skoleskibet Danmark og sejlads på 

Menamfloden ved Bangkok. Oplæggene og videoklippene inspirerede de fremmødte og gav anledning til en 

række nye fortællinger fra de mange ØK-turer, som SØS-gruppen har været på. Der blev udtrykt stor 

tilfredshed med redaktionens arbejde. Der var desværre ingen presse til stede under dette punkt ;-((  

Ad 4. Annette Lindberg orienterede om de udsendte anmeldereksemplarer til institutioner, organisationer 

samt aviser. Der var blevet aftalt bogpræsentationsmøde den 10. oktober kl. 15-17 på Silkeborg Bibliotek. 

Der arbejdes videre med den praktiske gennemførelse af dette arrangement. Annette og Ole deltager en 

dag på Bogmessen i København den 11.-13. november og vil være til stede i stærkeste 

markedsføringsopstilling. Endelig arbejdes der på et PR-projekt i Bog & Idé i Silkeborg 

Ad 5. Ole orienterede om redaktionsgruppens drøftelse af dette punkt og foreslog, at der kun skulle være 

et møde om året (i efteråret). Der blev foreslået, at Martin Jes Iversen, forfatteren af den nye store ØK-bog 

”Udsyn”, kunne komme og give et oplæg i SØS-gruppen. Redaktionsgruppen fortsætter sit arbejde og 

overvejer SØS-gruppens videre skæbne.   

Ad 6. De fremmødte forfattere fik deres forudbestilte bøger udleveret og der var også mulighed for at de 

øvrige SØS-gruppemedlemmer kunne købe bogen til en særlig favorabel pris. Under dette punkt blev den 

fremmødte gruppe fotograferet. 

Ad 7. Der var intet under dette punkt. 


