Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
27. januar 2011
HER KOM UDV REF 20 SKY

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Onsdag den 26. januar 2011 klokken 2000 via Skype.
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.
Meddelelser
2.
Gennemgang af hængeliste
3.
Nyhedsformidling: Hvem gør hvad?
4.
Medlemsbladet Hereford
4.1 Trykkeriet
4.2 Annoncepriser
5.
Hjemmesiden
5.1 Billedkartotek
6.
Medlemshåndbog/medlemsoversigt
7.
Brochure til dyrskuer, åbent hus arrangementer mm./ændring af nuværende brochure
8.
Pressemeddelelser og stof på engelsk til hjemmesiden
9.
Næste møde
10. Eventuelt.
Hidtil har referaterne været nummereret inden for fysiske henholdsvis skype-møder. Det er imidlertid ikke
hensigtsmæssigt med to nummerserier. Derfor bliver referaterne fremover nummereret fortløbende inden for
én serie, idet skype-møder vil være mærket SKY. /Mogens Stendal

1.

Meddelelser

Formanden, Egon Petz, omtalte tilbud fra Anders Mortensen, Vig, om at kunne bidrage til løsning
af aktuelle opgaver i foreningsregi. I første omgang kan der være mulighed for at tilknytte Anders
Mortensen som lokalredaktør (aftales med klub Øst).
Egon Petz og Mogens Stendal har haft møde med Lavpristrykkeriet om trykning af medlemsbladet
Hereford 2011.
Et aftalt møde med den person, der står for ”beklædning”, blev aflyst, da den pågældende på dagen blev forhindret.
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2.

Gennemgang af hængerliste

Hængerlisten blev opdateret.
149 Manual for afvikling af Landsskuet og Kødkvægsskuet var udsendt som bilag. Egon Petz verificerer fødselsdatoer i forbindelse med holdinddeling. Avlsudvalg og Dyrskueudvalg må afklare, om
der skal være et hold med goldkøer.
189 Aase Ingerslev som webmaster.
Aase Ingerslev er blevet betænkelig ved at påtage sig det overordnede faglige ansvar som webmaster; men hun er villig til at være involveret i opgaven.
Egon Petz arrangerer møde med it-ekspert på Sydfyn i uge 6 for at drøfte og vurdere muligheder
for samarbejde om webmasterfunktionen efter 1. april 2011. Til denne dato varetager Aase Ingerslev og Kim Langballe fortsat webmasterfunktionen, i det Aase Ingerslev i perioden søger at skaffe
sig størst mulig viden om opdatering og redigering af hjemmesiden.
3. Nyhedsformidling. Hvem gør hvad?
I de udarbejdede forretningsordener for redaktør og webmaster har bestyrelsen besluttet at placere
alt ansvar for nyhedsformidling (medlemsblad, hjemmeside mm.) hos foreningens redaktør, som
således skal modtage alt materiale til publicering. Materiale fra klubberne skal forinden sendes til
den ansvarlige for klubberne, pt. Keld Balle, der formidler til redaktøren.
Nyhedsformidling efter gældende forretningsordener træder i kraft efter 1. april 2011, når der er en
afklaring vedrørende posterne som redaktør og webmaster for Herefordforeningen.
4. Medlemsbladet Hereford
Udvalget godkendte, at Lavpristrykkeriet i Århus også trykker medlemsbladet Hereford i 2011. Prisen for opsætning og trykning er uændret i forhold til 2010, men det er en forudsætning, at materialet til et nummer af bladet afleveres samlet og til aftalt tid.
Kommunikationsudvalget besluttede at holde annoncepriser uændrede i 2011:
Medlemsbladet Hereford
 1/1 side til kant, 210 x 297 mm, 2.100 kroner (pris for bagsiden og indersiden af omslaget
(bagside): aftalt pris)
 1/1 side, 180x262 mm, 2.100 kroner
 ½ side, 87x262 mm, 1.300 kroner
 ½ side, 180x128 mm, 1.300 kroner
 ¼ side, 41x262 mm, 900 kroner
 ¼ side, 87x128 mm, 900 kroner
 ¼ side, 180x61 mm, 900 kroner
 1/8 side, 60x61 mm, 500 kroner.
Besætningsannoncer
Besætningsannoncer (i parentes antal i 2010)
a. 55x22 mm, 500 kroner (26 stk.)
b. 55x35 mm, 750 kroner (6 stk.)
c. 55x50 mm, 1.000 kroner (12 stk.)
d. 55x110 mm, 2.000 kroner (1 stk.)
Alle besætningsannoncer indrykkes gratis i medlemslisten (ens størrelse af annoncer).
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Ved besætningsannoncer på 55x35 mm og 55x50 mm tilbyder vi en specialpris for medlemmer for
fremstilling af visitkort:
 Ved 200 stk., 175 kroner
 Ved 500 stk., 225 kroner.
Medlemmer betaler uændret 500 kroner for link fra Herefordforeningens hjemmeside til egen
hjemmeside, men der ydes ingen rabat til denne ydelse.
Alle priser er eksklusive moms, og der ydes rabatter i 2011 for annoncer i medlemsbladet således:
 Medlemmer får 25 procent rabat
 Alle annoncører får 10 procent rabat ved tegning af annonce i to numre af medlemsbladet
og ved betaling af begge annoncer på én faktura
 Alle annoncører får 15 procent rabat ved tegning af annonce i alle tre numre af medlemsbladet og ved betaling af alle annoncer på én faktura.
Egon Petz skriver snarest til alle medlemmer (mail eller brev) med tilbud om annoncer 2011 og
forsøger at finde annoncør til bagsiden af medlemslisten (1.000 kroner).
Første nummer af medlemsbladet 2011 udsendes 1. april. Der er akut behov for billeder fra tidligere redaktør Bent Sørensen og webmaster Kim Langballe.
Egon Petz aftaler med Bent Sørensen, at han straks begynder aflevering af billeder, og Aase Ingerslev aftaler tilsvarende med Kim Langballe.
5. Hjemmesiden
Lavpristrykkeriet kan stille server til rådighed for Herefordforeningens billedkartotek.
Aase Ingerslev og Kim Langballe vurderer hensigtsmæssig opbygning af billedkartotek og kommer
med forslag til opbygning samt vurderer muligheden for lagring af billeder på ekstern server.
6.

Medlemshåndbog/medlemsoversigt

Medlemsoversigten trykkes hos Lavpristrykkeriet og sendes til medlemmerne samme med første
nummer af medlemsbladet Hereford 2011.
Fra 2012 anføres medlemmerne i alfabetisk orden efter efternavn. I 2011 bliver det fortsat i alfabetisk orden efter fornavn.
Ud over medlemmer indeholder oversigten gratis annoncer for dem, der har tegnet besætningsannoncer i medlemsbladet samt gældende framescore-tabel. Egon Petz finder annoncør til bagsiden.
7. Brochure til dyrskuer
Efter generalforsamlingen 2011 og efterfølgende konstituering opdateres brochuren. Tekst og billeder fortsætter efter redigering, hvor salgskonsulenten nævnes i forbindelse med gårdbutikker. I
første udgave af brochuren var der annonce på bagsiden (2.500 kroner). Egon Petz mener, vi kan
undvære denne indtægt og i stedet have tekst på bagsiden, for eksempel ”typebeskrivelsen”.
Vi gør brochuren færdig på næste møde.
8. Pressemeddelelser og stof på engelsk til hjemmesiden
Det kan blive aktuelt efter generalforsamlingen at udsende en pressemeddelelse.
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9. Næste møde
Næste møde holdes på Skype onsdag den 2. marts 2011 klokken 1930.
10. Eventuelt
Keld Balle kontakter klubformændene for i klubområdet at få aftale med medlem, der kan tage sig
af planlægning og gennemførelse af besætningsbesøg for udenlandske gæster.
Mødet sluttede klokken 2150.

___________________
Keld Balle

___________________
Aase Ingerslev

___________________
Leif Gross Jensen

__________________
Egon Petz
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