
Referat af SØS-møde, den 19. november 2018 kl. 10.00 

Sted: Ole Toft, Silkeborg. 

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

Referent: Poul Grosen Rasmussen. 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst/ opfølgning på referat fra den 12. marts 2018.  

Poul orienterede om de aktiviteter fra Aarhus Søhistoriske Selskabs, som SØS-medlemmerne var blevet 

informeret om, bl.a. turen med slæbebåden Jacob. Der var enighed om at fortsætte med denne type 

information til medlemmerne. Ole orientrede om den planlagte tur med Hjejlen, som desværre ikke var 

blevet til noget. Der var forslag om at planlægge en ny tur til foråret 2019, hvor vi blot aftaler dato og hvor 

SØS-medlemmerne selv sørger for betaling af sejlads og selv planlægger de øvrige aktiviteter på turen. Det 

er aftalt at Ole prøver at finde relevante datoer og foreslår tre alternative tidspunkter.  

Poul havde ikke fået kontaktet Ældre Sagen med henblik på tilbud om foredrag om ”Med splitflag og 

højagtelse”. Men havde haft kontakt til Bibliotekar Kresten Søe Christensen, Sejs mhp. et konkret tilbud på 

Ikast Bibliotek. Dette tilbud var dog ikke blevet til noget. Poul kunne i øvrigt oplyse, at SØS-hjemmesiden 

var blevet opdateret med de seneste oplysninger om aktiviteterne i SØS.  

2. Status på bogudgivelsen v/ Poul 

Forlaget Kahrius har i perioden frem til den 31. august 2018 solgt 17 eksemplarer til en pris af 1.922,70 kr. 

På vore bogkonto står der pr. 31. august 2018 kr.: 8.992,01 kr. 

Den 15. maj 2018 havde Kahrius 19 eksemplarer i huset og der stod 190 hos distributøren. Der er således 

omkring 200 eksemplarer tilbage af oplag 2. Salget hos Karl Nøhr er også vigende. 

Bogen står stadig på 35 biblioteker landet over, men den bliver tilsyneladende ikke udlånt. I november 2018 

stod bogen på hylden på samtlige biblioteker, kunne hjemmesiden bibliotek.dk afsløre. 

I 2017 var der 174 der besøgte og læste Pouls Blog om bogen. I 2018 er det ikke blevet til mere end 29 der 

har vist interesse. Kan vi selv gøre noget for at øge salget?   

Ole oplyste, at han havde haft et foredrag med ca. 50 deltagere og hvor der var blevet solgt to eksemplarer. 

Knud oplyste, at Snesejlerforeningen (ca. 400 medlemmer) er stoppet, men har etableret en Facebookside, 

hvor dialogen om ØK fortsætter. Knud var kommet på Facebook og var tilknyttet denne side. Poul tilbød at 

udarbejde et opslag til denne side mhp. at reklamere for vores fælles bog.  Med henblik på at øge salget af 

bogen blev det endvidere foreslået at nedsætte salgsprisen til 100 kr.  Enhver forfatter er dog fri til at sælge 

egne bøger til en selvvalgt pris.  

3. Drøftelse af fremtidige aktiviteter i SØS, herunder foredrag. 

Ole foreslog at der blev etableret et tættere samarbejde mellem SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab i 

forhold til at deltage i udflugter til søfartsrelaterede destinationer. Fx Søkrigsmuseet i Thyborøn, 

Strandingsmuseet samt Tirpiz-museet ved Varde. Poul skal til GF i Aarhus Søhistoriske Selskab den 22. 

november og vil tage kontakt til Karl Nøhr og andre mhp at få afklaret vores ønske.  

Ole orienterede om sit skitsearbejde til en mulig senior-højskoleuge i 2020 under overskriften: ”Ung i 
1960’erne”- altså ung for 60 år siden. 



Ole vil på næste styregruppemøde fortælle nærmere om arrangementet. 
 

I forhold til at kunne tilbyde biblioteker, foreninger mm. et eller flere foredrag baseret på vores bog ”Med 

splitflag og højagtelse”, var Ole og Poul villig til at stille op. Annette og Knud var mere forbeholden, men 

ikke afvisende. Poul gav tilsagn om at udarbejde et foredrags-forlag, der kunne sendes ud til relevante 

biblioteker, foreninger og lign.  

I forhold til at kunne tilbyde SØS-gruppen maritime foredrag i foråret 2019 blev det aftalt at Knud tager 

kontakt til Søren Maagaard – tidligere kaptajn hos Mærsk og forhører sig, om han vil kunne komme i april 

måned fx onsdag den 3. april og give et oplæg fx om, hvordan det er at sejle til søs i dag. Det blev endvidere 

aftalt, at Poul tager kontakt til Henning Pedersen – forfatteren til bogen ”En streg i vandet” mhp at 

undersøge om han kan komme i januar måned 2019 fx onsdag den 23. januar eller onsdag den 30. januar 

og give et oplæg om baggrunden for bogen. Arrangementerne forventes afhold i Medborgerhuset i 

Silkeborg. Vi forsøger med vin-gaver som honorar, men er opmærksom på krav om kontant afregning. Poul 

foreslog at vi evt. kunne trække på bog-kapitalen.  

Der var enighed om at udsende et kort nyhedsbrev til SØS-gruppen, når programmet for de kommende 

aktiviteter er endelig aftalte. Poul vil sørge herfor. 

4. Drøftelse af evt. samarbejde med andre søfartsinteresserede personer/ organisationer. 

Se ovenfor.  

5. Aftale om tid og sted for næste møde. 

Det er aftalt, at vi mødes næste gang den 16. januar kl. 10.00 hos Ole Toft i Silkeborg. 

6. Evt. 


