
Referat af møde i SØS-gruppen/ redaktionen den 21. august 2017 kl. 10-12 

Sted: Ole Toft, Silkeborg 

Til stede: Ole Toft, Knud Sehested, Annette Lindberg, Lotte Toft og Poul Grosen Rasmussen 

Referent: Poul Grosen Rasmussen 

 

 

Dagsorden 

1. Siden sidst.  

Status på bogprojektet er, at der pt. er solgt 25 bøger af det nye oplag og Karl Nøhr har fået 10 nye 

bøger i kommission. På bogkontoen står der pt. 1.831 kr. Dags dato er der modtaget en faktura på 375 

kr. fra forlaget Kahrius på årsgebyr for Kariusshop.dk samt boghandlere. Salg i juni, juli, august og 

september måned afregnes sidste bankdag i oktober, så den opgørelse må vi vente på.  

Der er god erfaring med personligt salg, som de fleste i redaktionen har oplevet. Vi var enige om at 

fortsætte med personligt salg når vi møder søfartsinteresserede.  

 

I forhold til nye PR- initiativer blev følgende ideer foreslået: Udstilling af bogen samt rekvisitter fra 

vores ØK-sejladser i Rosengårdcentret. Artikel om bogen i Rosengårdcentrets blad. Udarbejdelse af en 

pressemeddelelse om Ældre Sagens foredragsrække om Med splitflag og højagtelse.   

2.1. Drøftelse af foredrag i Silkeborg den 27. november 2017. 

Annette har tidlige aftalt med Keld Dalsgaard Larsen fra Museum Silkeborg, at SØS-gruppen kan 

deltage i Martin Iversens foredrag om ØK’s storhed og fald. Foredraget er aftalt til mandag den 27. 

november 2017 kl. 19.30 og er uden beregning for SØS-gruppens medlemmer.  

Poul færdiggør invitation, Ole tjekker medlemsoversigt og Poul sender revideret invitation og 

medlemsliste til Annette. (evt. kommentarer inden 23.august). Annette videresender til Keld Dalsgaard 

Larsen og afklarer evt. tvivlsspørgsmål, herunder muligheden for at reklamere og sælge vores bog.  

Herefter udsender Poul invitationen til SØS-gruppens medlemmer.  

Poul udarbejder endvidere en ”ren” invitation og sender den til andre søfartsinteresserede fx Aarhus 

Søhistoriske Selskab. Poul sender den ”rene” invitation til redaktionens medlemmer mhp. videre 

distribution fx til ophængning i Rosengårdcentret og Medborgerhuset i Silkeborg. Der er ingen 

tilmelding til mødet, SØS-medlemmerne skal blot møde op på Museum Silkeborg.  

2.2. Drøftelse af besøg i København den 6. november 2017 

Annette har tidlige aftalt et besøg på Asia House og Frihavnen med Martin Iversen. Besøget er mandag 

den 6. november 2017 kl. 15-17. Der er plads til mellem 10 og 30 deltagere. Tilmelding foregår efter 

princippet ”Først til mølle”. Ole, Lotte, Annette, Peter, Poul og Karen er interesseret. Knud er desværre 

forhindret. Vi satser på, at vi kan stille med min. 10 deltagere. Det er aftalt, at der opkræves 100 kr. for 

at deltage i foredrag og rundvisning. Tilmelding til Ole på mail: lotteole@fibermail.dk eller på tlf.: 27 

20 81 34 og beløbet indbetales på Ole/Lottes MobilePay 27 58 81 34. Der er deadline for tilmelding 

fredag den 13. oktober 2017. Deltagerne sørger selv for egen transport, fortæring, andre besøg og evt. 

overnatning.   

 

mailto:lotteole@fibermail.dk


Poul færdiggør indbydelsen og sender den til redaktionens medlemmer til evt. kommentarer og rettelser. 

(evt. kommentarer inden 23.august). Poul sender herefter indbydelsen til SØS-gruppen og til andre 

søfartsinteresserede fx Aarhus Søhistoriske Selskab. Redaktionens medlemmer opfordres endvidere til 

at distribuere invitationen til interesserede og fx til ophængning i Rosengårdcentret og Medborgerhuset i 

Silkeborg.  

3. Planlægning af foredrag i Ældre Sagen efterår 2017  

Der er aftalt tre foredrag om ”Med splitflag og højagtelse” i Ældre Sagen Silkeborg. Henholdsvis den 

11. oktober 2017 kl. 14-16 med Ole og Ib, den 22. november 2017 kl. 14-16 med Annette og Poul samt 

den 21. februar 2018 kl. 14-16 med Knud og Mogens.  

Planlægningen er i fuld gang og Ole og Ib vil melde tilbage efter den 11. oktober om erfaringerne med 

deres oplæg. Annette og Poul har aftalt at mødes den 30. oktober kl. 10 hos Annette mhp. planlægning 

af oplæg. I forbindelse med oplæggene vil vi forsøge at reklamere for bogen og forhåbentlig sælge 

nogle af dem.  

4. Næste møde 

Næste møde er aftalt til den 11. december 2017 kl. 10.00 hos Ole.  

Dagsordenspunkter: Fremtiden for SØS?  

5. Evt.  

Ole ønskede fremsendt information om projektet Senior Social Entrepreneuring (seniorer som sociale 

forandrings agenter). Poul søger herfor.   


