18. november 2013
Ref. 01 2013

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Lørdag den 16. november kl. 10.00 på Hotel Hedegården, Vejle
Til stede:

Niels Nielsen (NN), Henning Jensen (HJ), Carsten Seiring (CS) og Erik Siersbæk (ES)

Mødeleder: Carsten Seiring
Referent:

Erik Siersbæk

Sendes til : Kommunikationsudvalget, Avlsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse og lægges
på hjemmesiden
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden (CS)
CS bød velkommen
2. Valg af referent
ES blev valgt som referent
3. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden for udvalget – herunder
udvalgets forretningsområde
Vedtægter og forretningsorden blev gennemgået. Der var enighed om, at forretnings
ordenen er gældende og som hidtil bør ligge på hjemmesiden
4. Herefordbladet. Redegørelse fra redaktøren (CS) om udvikling, beslutninger og
status. Indholdet i det kommende nummer. Eventuel etablering af KU som bladudvalg.Korrekturlæsning
CS oplyste, at december nummeret er under udarbejdelse. Forsiden blev forevist.
Der er flere forslag til artikler. Der kommer en information om sæd, der sælges
af Herefordforeningen. HJ skriver en artikel om SKAT`s offensiv overfor deltidslandmænd, der ikke kan præsentere et overskud på driften. ES skriver en artikel om
forskningsprojektet om udegående dyr. Mette Seiring har tilbudt at læse korrektur på
manuskripter til bladet. Der bør i hvert nummer være en ”klumme” med nyt fra avlsudvalget. Den manglede i seneste nummer. Der bør ligeledes være en box med Ålestrupresultater. Den manglede ligeledes i seneste nummer.
Helt generelt var det udvalgets opfattelse, at medlemmerne efterspørger mere fagligt stof.
5. Hjemmesiden, Redegørelse fra webmaster(CS) om udvikling, beslutninger og status samt eventuelle nye initiativer

CS redegjorde for den ”ny” hjemmeside opstartet i maj. Installeret ny tæller, der kun
registrerer 1 opkald i døgnet fra samme person. Tælleren viser markant færre besøg, men til gengæld er den ærlig i forhold til annoncører. Herudover er der ”købog salg ” forum. I øvrigt er alle dokumenter fra den gamle hjemmeside hentet ind i
den nye. Det gamle design er delvis bevaret, men forsiden er frisket lidt op bl. a.
slideshowet på forsiden. CS har aftalt med klubformændene, at de selv kan indlægge omtaler af klubarrangementer. I øvrigt går alt stof gennem ham.
CS redegjorde for aftale med den tekniske webmaster Bo Andersen. Aftalen indebærer en væsentlig besparelse i forhold til tidligere og samarbejdet mellem Bo Andersen og CS forløber rigtig fint.

ES gjorde opmærksom på, at siden med oplysninger om individafprøvning ikke er opdateret. CS oplyste, at han gentagne gange havde gjort opmærksom på dette overfor
avlsudvalget. Opdatering bør ske snarest. Andre raceforeninger har nye opdateringer
6.

7.

Kommunikationen til medlemmerne gennem referater fra bestyrelse og udvalg – herunder krav til referaternes informationsværdi. Referaterne kan om nødvendigt suppleres
med nyhedsbreve
Enighed om, at de seneste referater ikke har indeholdt de nødvendige informationer. KU
henstiller til bestyrelse og udvalg, at referaterne fremtidigt udformes så de har informationsværdi og kan forstås også af de medlemmer, der ikke har deltaget i det pågældende
møde. Eventuelt kan referaterne suppleres med et nyhedsbrev til hjemmesiden. KU bistår
gerne.

Kontrakter med redaktør (CS) og webmaster (CS)
Der er ingen kontrakt med redaktør og webmaster (CS), der arbejder vederlagsfrit. Om aftale med teknisk webmaster se under pkt. 5

8.

Information fra bestyrelsen (CS og NN)
Der henvistes til referater. Referat fra seneste bestyrelsesmøde var ikke udsendt.
Bestyrelsesmødet den 5. oktober var efterfulgt af et længere strategimøde, hvilket
Ikke fremgik af det ”ordinære” referat.

9.

Medlemsfortegnelse og PR materialer
Medlemsfortegnelse med besætningsannoncer og kalender er under udarbejdelse.
PR materialer varetages af NN. Området henhører under KU.

10.

Annoncører og sponsorater til bladet og hjemmesiden
CS varetager kontakten og starter op med kontraktfornyelse for 2014.

11.

Budget for KU
CS oplyste, at der ikke er et specielt budget for KU.

12.

Lokalredaktørerne – ikke alle klubområder er dækket
Klub Vestjylland har ingen lokalredaktør. ES kontakter Vagn Hoffmann Hansen.

13.

Pressemeddelelser
Bo Andersen, der er journalistuddannet, modtager gene eventuelle presssemeddel-

ser og distribuerer dem til medierne. De sendes til CS, der videregiver dem.
UP-date? Hviler p. t. CS har skrevet en artikel til den engelske Hereford Journal om
Dansk Hereford. Han har ligeledes tilskrevet vore udenlandske naboforeninger om
tilsvarende bidrag til Herefordbladet.
14. Åben Stald 2014 brochure
Åben Stald er berammet til lørdag den 10. maj 2014. Der er således intet presserende.
15. Kørselsgodtgørelse til KU-medlemmer
Der kan ydes kørselsgodtgørelse efter statens lave takst. Der kan ligeledes ydes kørselsgodtgørelse til lokalredaktørerne i forbindelse med særlige opgaver. Kørselsbilag sendes
til CS inden årets udgang.
16. Ulla Sandgaards debatindlæg af 19.10.2013
Ulla Sandgaard har fremsendt et kritisk indlæg med anmodning om, at det offentliggøres på hjemmesiden. CS har svaret, at debatindlæg i overensstemmelse med tidligere vedtagelse kun bringes i bladet. Efterfølgende har Ulla Sandgaard meddelt, at hun
ikke ønsker indlægget bragt i bladet.
Taget til efterretning.
17. Redaktørens Spørgeskema
CS redegjorde for resultatet af den digitale afstemning vedrørende udgivelse af Herefordbladet. Der var helt overvejende tilslutning til, at der udgives 4 trykte magasiner
om året. Denne tilkendegivelse tager KU til efterretning.
18. Skype – praktisk introduktion (CS og NN)
CS og NN redegjorde for Skypes funktion
19. Hængerlister?/ Opfølgning på beslutninger
CS og NN oplyser, at hængerlister er en hensigtsmæssig foranstaltning. NN tager sig af
dem.
20. Fremtidige møder – mødeform
Næste møde afholdes i december som et Skype-møde. CS indkalder med dagsorden.
21. Omtale af vinderdyr og andre positive Hereford- resultater
Drøftelsen skete på baggrund af en henvendelse fra Bent Sørensen om en danskfødt
ET tyr, der i England havde vundet en fornem titel og et auktionsresultat for en tyr efter en dansk far. Der kommer en omtale med fotos i næste blad.
.
22.

Eventuelt
Ingen emner

.

