Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
6. januar 2011
HER KOM UDV REF 19

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Onsdag den 5. januar 2011 klokken 1830 på Hotel Hedegaarden, Vejle.
Til stede:

Keld Balle, Aase Ingerslev, Leif Gross Jensen og Egon Petz
– samt Mogens Stendal.

Afbud:

Kim Langballe

Mødeleder: Egon Petz.
Referent:

Mogens Stendal.

Sendt til:

Kommunikationsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse samt lagt på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Underskrift af referater (REF 18 samt REF SKY 01. 02 og 03)
2. Meddelelser
3. Gennemgang af hængeliste
4. Herefordbladet
4.1 Redaktør
4.2 Trykkeriet
4.3 Samarbejde med andre raceforeninger om faglige artikler
4.4 Priser på annoncer og rabatter
5. Medlemshåndbog/medlemsliste
6. Hjemmesiden
6.1 Samarbejde mellem Aase Ingerslev og Kim Langballe i første kvartal 2011
6.2 Samarbejde med KH Data efter første kvartal 2011
6.3 Priser for banner
7. Pressemeddelelser og stof på engelsk til hjemmesiden
8. Næste møde
9. Eventuelt.
1.

Underskrive referater

Udvalget underskrev referat 18 og referater 01. 02 og 03 af skypemøder.
2.

Meddelelser

Der var ingen meddelelser.
3. Gennemgang af hængerliste
Der er stadig opgaver, der ikke er afsluttede, se hængerliste 20.
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4. Herefordbladet
4.1 Redaktør
Der har ikke været interesse for jobbet som Herefordforeningens redaktør.
Herefordforeningen har en aftale med Mogens Stendal om, at han er tilknyttet foreningen til 1.
april 2011. Kommunikationsudvalget indstiller til bestyrelsen, at Mogens Stendal bliver Herefordforeningens nyhedsformidler (redaktør) i første kvartal 2011 til en aflønning på 5.500 kroner + diverse godtgørelser og med opgave- og ansvarsområder som beskrevet i den vedtagne forretningsorden for redaktøren.
Vi skal have ”lokalredaktør” på plads i alle klubber
4.2 Trykkeriet
Egon Petz har undersøgt pris for tryk af medlemsbladet Hereford hos andet trykkeri, men prisen
kan ikke konkurrere med vort nuværende trykkeri, Lavpristrykkeriet.
Egon Petz og Mogens Stendal holder et snarligt møde med Lavpristrykkeriet for at aftale trykning
af medlemsbladet Hereford i 2011.
4.3 Samarbejde med andre raceforeninger om faglige artikler
Emnet tages op senere.
4.4 Priser på annoncer og rabatter
Egon Petz og Mogens Stendal laver forslag til næste møde.
5. Medlemshåndbog/medlemsliste
Vi udgiver en medlemsliste i 2011, så den klan sendes til medlemmerne sammen med medlemsblad nummer 2. Medlemslisten kommer til at indeholde mindre annoncer fra medlemmerne. Betingelserne/mulighederne fastlægges på næste møde.
6.

Hjemmesiden

6.1 Samarbejde mellem Aase Ingerslev og Kim Langballe i første kvartal 2011
Kim Langballe har meddelt, at han definitivt stopper som webmaster pr. 31. marts 2011.
Kommunikationsudvalget indstiller til bestyrelsen, at Aase Ingerslev fra nu af overtager jobbet
som Herefordforeningens webmaster, idet hun søger kontakt til Kim Langballe for et samarbejde i
1. kvartal og drøfter muligheder for samarbejde efterfølgende.
Fremover opdaterer Mogens Stendal salgslisten med stamtavler samt fjerner dyr salg – efter tidsfristens udløb.
Fremover skriver ledelsen et månedligt nyhedsbrev på hjemmesiden. Skribenter kan være: Foreningens formand, bestyrelsen, udvalgsformænd, klubformænd, redaktør, webmaster og sekretær. Første indlæg kommer fra formanden, Gert Petz.
6.2 Samarbejde med KH Data efter første kvartal 2011
Se punkt 6.1.
6.3 Priser for banner
Prisen for et banner på hjemmesiden er pt. 2.500 kroner for et år. Når de nuværende bannere kører tilfredsstillende, tager Egon Petz kontakt til annoncørerne bag bannerne om en forlængelse af
samarbejdet, lige som han tager kontakt til Valtra.
7.

Pressemeddelelser samt stof på engelsk til hjemmesiden

Vi laver pressemeddelelse efter Tour de Hereford 2011, hvis der er basis for det.
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Der var ingen forslag om tekst på engelsk til hjemmesiden.
8.

Næste møde

Kommunikationsudvalget holder næste møde på Skype, onsdag den 26. januar 2011 klokken
1930.
9. Eventuelt
Kommunikationsudvalget indstiller til bestyrelsen, at vi fortsætter med en månedlig annonce i
Landbrug Syd, Nord, Fyn og Øst om omsætning af avlsdyr.
Mødet sluttede klokken 2045.

___________________
Keld Balle

___________________
Aase Ingerslev

___________________
Kim Langballe
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___________________
Leif Jensen

___________________
Egon Petz
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