
Referat af mødet i SØS-gruppen/Redaktionen den 05.april 2017 kl.10-12 

Sted: Medborgerhuset i Silkeborg. 

Tilstede: Ole Toft, Knud Sehested, Annette Lindberg og Poul Grosen Rasmussen. 
Referent: Poul Grosen Rasmussen. 

1. ØK-besøg i København 

Annette oplyste, at besøget i København med Martin Jes-Iversen var blevet reduceret til kun at 

omhandle et besøg i Asia House samt en rundtur i Frihavnen fra 15-17. Annette har sagt OK til denne 

ændring i programmet. Efter en længere drøftelse af tidspunktet for besøget, chancen for at få 
tilstrækkelig med tilmeldinger m.m., blev det besluttet at udskyde arrangementet til efteråret.  

Det er aftalt, at Ole undersøger, om der er planlagt busturer i efteråret til Sjælland, som vores program 

kunne hægte sig på. Der arbejdes på at gennemføre arrangementet i september/ oktober (dog ikke 

6/9,12-14/9 samt om mandagen). Ole sender oplæg til redaktionen. I forhold til arrangementet i 

samarbejde med Museum Silkeborg vedr. Martin Jes-Iversens bog Udsyn er der ikke nyere oplysninger 
end, at det bliver en mandag aften i november 2017. Vi afventer et udspil fra Museum Silkeborg.   

En tur på Silkeborgsøerne lørdag den 21. maj kl. 11.00-15.00 blev aftalt som et alternativt arrangement i 

foråret. Det er aftalt, at Ole udarbejder program for denne tur og rundsender program/ tilmelding til 

redaktionsgruppen mhp. godkendelse.   

 

2. Genoptryk af bogen efter Jyske Bank afslaget 

Behovet for et genoptryk og chancen for at kunne få solgt et nyt oplag blev drøftet. Poul redegjorde for 

økonomien, der er som følger: Pt. står der 16.319 kr. på bogkontoen. Forlaget Kahrius havde den 20/1 

2017 et oplag på 59 stk. tilbage. I perioden frem til i dag er der solgt 37 bøger og forlaget forventer 

oplaget udsolgt snarest. Hvis Kahrius sælger alle 59 bøger vil der være 6.446 kr. til afregning i april, 

hvilket betyder, at der på bogkontoen vil stå 22.765 kr. Et nyt oplag på 300 stk. koster 22.701 kr. 

Summa summarum: Vi har penge på kontoen til at betale et nyt oplag på 300 stk. På den baggrund blev 

det besluttet at genoptrykke ”Med splitflag og højagtelse” i 300 eksemplarer, som kommer til at stå ved 
forlaget. Poul tager kontakt til Kahrius med henblik på at aftale genoptryk. 

Inden genoptrykke skal de enkelte forfatteres artikler gennemgås med henblik på evt. rettelser af trykfejl 

m.m. Redaktionen gennemgår artiklerne og sender ændringsforslag til Annette senest den 19/4. Annette 
snakker efterfølgende med Kahrius om de fundne rettelser.    

3. Foredragsrække for ÆldreSagen i Silkeborg  

ÆldreSagen har foreslået en rettelse af datoerne i foredragsrække. De nye datoer er som følger: 11. 

oktober 2017, 22. november 2017 samt 21. februar 2018. Redaktionsgruppen tog de ændrede datoer til 
efterretning. Foredragsrækken forventes afholdt i medborgerhuset i Silkeborg.  

Der er sat personer og tema på de tre arrangementer. Ole opfordrede Knud til at tage kontakt til Mogens 

med henblik på at overtale ham til at deltage i det sidste arrangement sammen med Knud. Ole arbejder 

fortsat med at finde en tidligere ØK-ansat, som han har mødt på sin tur til Tyrkiet. Ole vil forsøge om 
han kan få kontakt og evt. accept fra ham til det sidste arrangement.  

4. Næste møde i Redaktionen/ SØS-gruppen 
Der er ikke aftalt nyt møde i gruppen. 


