Referat af PR-udvalgsmøde lørdag d. 6. april 2019 hos Aase Ingerslev, Vestergade
39, 5672 Broby

Tilstede er Mikkel Christiansen, formand for PR-udvalget(MC), Aase Ingerslev(AAI), webmaster, Michael
Ingerslev(MI) og Hanne Viborg Kristiansen(HVK)
Afbud: Ove Engbjerg, Leif Bach Sørensen(LBS), Tina Sønderskov(TS), Jeanne Søe Christiansen(JSC) Mathilde
Bonde(MB) afbud syg
Referat Aase Ingerslev

Dagsorden:
1: Velkomst
2: Status på hjemmeside
3: Status på jubilæumsfesten
4: Jubilæumsting (glas og trøjer mm)
5: PR-butikken i fremtiden
6: Evt.
1: Velkomst
Mikkel byder velkommen
2: Status på hjemmeside
Hjemmesiden er opdateret så godt muligt pt. og vi planlægger møde hvor Knud Erichsen
deltager med nye in-put til kommunikation.
Bestyrelsen har set på hjemmesiden og konstateret at den ikke falder igennem i forhold til
andre tilsvarende sider.
3: Status på jubilæumsfesten
Der er invitation til jubilæumsfesten på hjemmesiden og i april nr. af Herefordbladet. Sendes
ud til alle medlemmer når bladet er kommet ud. Der bliver lavet en på engelsk til
udenlandske medlemmer og formænd. Bliver sendt ud til omkring 10 lande.
Seneste tilmelding til værelser er 1. juni for værelser og 1. august til festen.
HSS aftaler program for udenlandske gæster med Knud Erichsen.
Der laves et opslag på hjemmesiden hvor vi søger kvier til auktion, kontakt til MI, som
arrangerer syn af kvierne med avlsudvalget. MI undersøger mulighed for klargøring af
kvierne inden de bliver fotograferet.
Heine Slyk Søe er konferencier
Herefordsange opdateres af AAI og HVK
4: Jubilæumsting (glas og trøjer mm)
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Der er bestilt ca. 250 glas med glasslebet jubilæumslogo på, kommer på hjemmesiden til
bestilling.
Der bestilles poloshirt med broderi 50 stk. de kommer på hjemmesiden og kan bestilles
yderligere via Herefordforeningens PR-butik.
Derudover bestilles 200 poloshirt med jubilæumstryk som også kan bestilles via PR-butikken.
Der laves PR-kasse til alle klubformænd til brug ved sommerens dyrskuer.
HVK bestiller 5 beachflag
Der bestilles flag med jubilæumslogo
PR-udvalget opfordrer til ensartethed med hensyn til opstilling af dyrene.
Tina Sønderskov står for PR-standen på Landsskuet
5: PR-butikken i fremtiden
Tina Sønderskov tager sig Landskuet og Jeanne Søe Christiansen hjælper Klub Øst med
Roskilde Dyrskue
HVK tilbyder at tage noget med til Hjørring Dyrskue.
Klub Fyn tager sig selv af Odense, men hvis det ønskes, med hjælp fra AAI og MI.
MC skriver til klubberne at de selv skal rekvirere div. materiale til de lokale skuer.
Tina, Jeanne og Mathilde opfordres til at få taget billeder af de ting som er i butikken og få
sat i værk at det bliver lagt på hjemmesiden med priser.
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe shampoo i 5l og 25l til salg i PR-butikken.
AAI arbejder på rødvin med jubilæumslogoer.
MC skal godkende alle fakturaer vedr. PR, disse fremsendes derfor til ham.
6: Evt.
Når banken ændres skal der laves et mobilpaynr. til Herefordforeningen.
PR-udvalget beklager at det ikke lykkedes at få opdateret s. 2 i april nr. af Herefordbladet.
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