
Referat af møde i SØS-gruppen/ redaktionen den 11. december 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 39 bøger af det nye oplag. (Kahrius’s salg oplyses senere) På 

bogkontoen står der pt. 4.883 kr. (Plus 900 kr. som er udestående efter turen til København). Salget af 

bøger bliver nu opgjort tre gange om året og vi vil modtage en opgørelse efter julesalget og primo januar 

2018. Kahrius har endvidere oplyst, at hvis du som forfatter ønsker at købe en af forlagets bøger, kan du 

få 20 % rabat ved køb på bogshoppen: www.minegenbog.dk. I rabatfeltet skal du blot skrive 

”forfatterkøb”.    

 

Der er gode erfaring med personligt salg. På de to tidligere arrangementer for Ældre Sagen i Silkeborg 

blev der således solgt 2*3 eksemplarer. Vi var enige om at fortsætte med personligt salg, når vi møder 

søfartsinteresserede fx ved det næste arrangement i Ældre Sagen den 21. februar 2018.  

 

I forhold til nye PR- initiativer er der på SØS-gruppens hjemmeside 

www.seniorvejen.com/kontakt/silkeborg-oek-skibsklub blev tilføjet oplysninger og fotos af de 

gennemføret foredrag ved Ældre Sagen samt eksempel på plakat og folder om vores bog – klar til print.  

Tidligere er følgende ideer til markedsføring blevet foreslået: Artikel om bogen i Rosengaards Centrets 

blad. Udarbejdelse af en pressemeddelelse vedrørende Ældre Sagens foredragsrække om Med splitflag 

og højagtelse.   

2. Foredrag om ØK i samarbejde med Museum Silkeborg. 

Foredraget er blevet aflyst og Annette har aftalt en ny dato med Martin Iversen i det nye år: Den 12. 

marts 2018 kl. 19.30. Det er tidligere aftalt med Keld Dalsgaard Larsen fra Museum Silkeborg, at SØS-

gruppen kan deltage i Martin Iversens foredrag om ØK’s storhed og fald uden beregning for SØS-

gruppens medlemmer. Poul færdiggør en revideret invitation og sender den reviderede invitation til 

redaktionsgruppen med henblik på at få afklarer evt. tvivlsspørgsmål.  

I begyndelsen af det nye år udsender Poul denne invitation til SØS-gruppens medlemmer. Poul 

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

Søhistoriske Selskab. Poul sender også den ”rene” invitation til redaktionens medlemmer i forhold til 

videre distribution fx til ophængning i Rosengaards Centret og Medborgerhuset i Silkeborg. Der er 

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

3. Evaluering af besøg i København den 6. november 2017 

11 deltagere havde tilmeldt sig arrangementet, som var meget vellykket med et interessant oplæg, en 

grundig rundvisning og et varmt socialt samvær. Især udtrykte de medinviterede ægtefæller en stor 

begejstring for besøget. Vi var enige om at overveje nye arrangementer baseret på den gennemførte 

”discount”-model.  

http://www.minegenbog.dk/
http://www.seniorvejen.com/kontakt/silkeborg-oek-skibsklub


 

4. Evaluering af foredrag i Ældre Sagen efterår 2017  

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

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

forhold til det første foredrag var der problemer med lyden samt, at planen/tiden ikke blev overholdt. Til 

gengæld var der mange samtaler i pausen med motiverede deltagere. Ole vurderer, at der er en stor 

målgruppe for vores oplæg, da de giver et godt tidsbillede af 60’erne. Endvidere er der mange, der 

stadig har kontakt til søens folk.  

I forhold til det andet foredrag var der styr på lyden. (God service fra Medborgerhusets tekniker). Vi 

overholdt plan/tid. Til gengæld kom kaffen nok lidt for sent. Mange ytrede stor begejstring for de to 

oplæg og der var mange gode diskussioner over kaffen samt spørgsmål efter oplæggene.  

Næste foredrag er den 21. februar 2018 kl. 14-16 med Knud og Mogens. Planlægningen er i fuld gang 

og Ole og Poul tilbyder hjælp og teknisk assistance, hvis der er behov herfor. Knud og Mogens vil også 

forsøge at reklamere for bogen og forhåbentlig sælge nogle eksemplarer af den.  

5. Fremtiden for SØS. 

5.1. Foredragsrække 

Der var enighed om at tilbyde vores foredragsrække til andre foreninger, organisationer, frivillighuse og 

oplysningsforbund i regionen. Det er aftalt, at Poul kontakter Ældre Sagen i Aarhus med henblik på at 

drøfte et konkret tilbud. Ole kontakter Rosengårds Centret samt Seniorhøjskolen i Saxild i forhold til et 

lignende tilbud. Knud og Annette overvejer andre muligheder.  

Der var også enighed om at reklamere for vores foredragsrække. Ole kontakter redaktøren af Ældre 

Sagens blad med henblik på en omtale af vore tilbud. (evt. pressemeddelelse). De lokale distriktsblade 

kunne også være en målgruppe for vores PR-virksomhed. 

 

5.2. Forfattermøde 

Endelig var der enighed om at planlægge et møde med forfatterne til ”Med splitflag og højagtelse”. Dels 

for at informerer om status på bogprojektet, dels for at drøfte ønsker, ideer og aktiviteter i SØS 

fremover. Poul udarbejder invitation og sender den til godkendelse i redaktionen. Dato for mødet er 

aftalt til den 24. januar 2018 kl. 19.00 i Medborgerhuset i Silkeborg. Ole booker dato og lokale. 

5.3. SØS-Medlemsarrangementer (med ægtefæller) 

Et hængeparti og lidt brainstorm førte disse ideer med sig: 

Foredrag om ØK’s storhed og fald. v/ Martin Iversens og i samarbejde med Museum Silkeborg. Den 

12. marts 2018. 

Sejltur med Hjejlen på Silkebogssøerne med spisning på Ålekroen. Fx April-Maj 2018. Ole kontakter 

rederi og spisested.  

Sejltur med slæbebåden Jacob fra Aarhus Havn samt besøg hos Aarhus Søfarts Museum. Fx Juni 

2018. Poul kontakter rederi og museum. 

Livet på søen i dag. Foredrag med Søren Maagaard. Kaptajn hos Mærsk. Fx. februar 2018. Knud 

kontakter foredragsholder. 



Når aftalerne er i hus og der er lidt mere ”kød” på forslagene udarbejder Poul udkast til forårsprogram 

for 2018.   

6. Næste SØS-/redaktionsmøde 

Næste møde aftales efter forfattermødet den 24. januar 2018.  

Dagsordenspunkter: Opfølgning på de iværksatte initiativer.  

7. Evt.  

Knud havde været til et Mærsk-møde og kunne overbringe redaktionen en stor ros til vores fælles bog.  


