
Referat af SØS-møde den 16. januar 2019 kl. 10.00 

 
Sted: Ole Toft, Silkeborg 

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

Referent: Poul Grosen Rasmussen.  

 

Dagsorden 

1. Status på bogsalg 

Der er solgt 8 bøger i den sidste afregningsperiode i 2018. Indtægten er på 818,50 kr. 

Bogkapitalen pr. 31. januar 2019 er nu på 9.810,51 kr. Det anslåede restoplag er på ca.190 

stk. Det blev besluttet, at bogen ikke skal på udsalg, men at vi forventer at der vil være et 

konstant salg på ca. 25 bøger om året de kommende år. Vi skal være opmærksomme på 

potentielle salgssteder. Fx ved egne foredrag, relevante bogmesser, åbne markeder, 

frivillighuse.      

 

2. Finansiering af SØS-aktiviteter 

Foreningen har pt. 25 registrere medlemmer. Der har ikke tidligere været opkrævet 

medlemskontingent.  Fortæringen ved møderne (kaffe/the og oste-/pølsemad) har tidligere 

været bestilt og betalt af de tilmeldte medlemmer. Ole oplyste, at vi godt må opkræve entré og 

at vi må have differentierede priser ift. deltagergrupper. Endvidere må vores arrangementer 

godt være offentlige. 

   

Den skønnede udgift for 2019: To foredrag i foråret a 500 kr. og to foredrag i efteråret a 500 

kr. I alt 1000 kr. Ole oplyste, at den tidligere opsamlede SØS-kapital er på 600 kr. Der var 

enighed om, at vi godt kan trække på Bogkapitalen efter tilladelse fra de øvrige forfattere 

(Peter, Ib og Keld). Poul skriver til de tre forfattere og anmoder om deres accept til at yde 

underskudsgaranti til ØK-/Søfartsrelaterede arrangementer.  

Det blev besluttet, at SØS-medlemmer samt medlemmer af Aarhus Søhistoriske Selskab 

fortsat skal have gratis adgang til vore arrangementer. For andre deltagere i vore 

arrangementer er entréen på 50 kr. Det oplyses overfor kommende deltager, at de kan købe 

kaffe i Medborgerhuset.  

Honorar til oplægsholder er tre flasker god vin (250 kr.). Hvis oplægsholder skal køre en lang 

afstand til mødet, er SØS villig til at betale for transport. Den lave takst for 2017 er på 1,94 kr. 

pr. km). Den maksimale kørselsgodtgørelse er 500 kr.  

Med henblik på at skabe opmærksomhed hos offentligheden om kommende arrangementer vil 

Ole udsende pressemeddelelse fx til Midtjyllands Avis. Poul fremsender tekst til Ole ang. vores 

næste arrangement med Henning Pedersen. Syv dage før det kommende arrangement (23. 

januar) udsendes en reminder til SØS-medlemmerne samt et opslag på relevante 

Facebooksider. 

 

3. Planlægning af SØS-mødet den 30. januar 2019  

Ole har reserveret lokalet i Medborgerhuset. Vi disponerer over det store lokale A. Poul sender 



invitation/rykker ud til mødet. Poul indkøber vingave. Der er ingen fortæring under mødet. Der 

kan købes kaffe/the i cafeen. Vi mødes alle mandag den 30. januar kl. 18.00 og klargør lokaler 

ift. boropstilling, IT m.m. Efter mødet rydder vi alle op. Poul kontakter oplægsholder ift. behov 

for IT og anden form for hjælpemiddel. Poul tager 10 eksemplarer af SØS-forårsprogrammet 

med til uddeling blandt interesserede deltagere. 

3.1 Planlægning af SØS-arrangementet den 26. maj 2019 

På mødet den 30. januar orienterer Annette om sejlturen med Hjejlen den 26. maj samt 

spørger om der er interesserede til turen. Annette noterer navne på de interesserede. Ole 

booker plads til 8 personer (SØS-Styregruppen med ægtefælle). Ole udarbejder program for 

turen. Når det præcise program for turen foreligger udsendes det til SØS-gruppen mhp. 

endelig tilmelding og bookning). Deltagere udover SØS-styregruppen booker selv deres tur. 

 

4. Samarbejde med Aarhus Søhistoriske Selskab. 

SØS-programmet for forår 2019 har været annonceret i Aarhus Søhistoriske Selskabs blad 

Logbogen. Medlemmer af selskabet inviteres gratis til vores medlemsmøder. Vi håber at se 

mange deltagere. Til april er der flere SØS-medlemmer der skal med på Selskabets tur til 

Hamborg. Vi ser frem til et godt samarbejde. 

5. Næste møde. 

Næste møder er aftalt til mandag den 18. marts kl. 10.00 hos Ole Toft i Silkeborg. 

 

6. Evt. 

 


