Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
3. marts 2011
HER KOM UDV REF 21 SKY

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Onsdag den 2. marts 2011 klokken 1930 via Skype.
Til stede:

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

Mødeleder: Egon Petz.
Referent:

Mogens Stendal.

Sendt til:

Kommunikationsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse samt lagt på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Gennemgang af hængeliste
3. Hjemmesiden
3.1 Ophør af samarbejdet med Kim Langballe
3.2 Samarbejde med Graphic Solutions
Tilbud eftersendes
4. Medlemsbladet Hereford
5. Medlemshåndbog/medlemsliste
6. Brochure 2011
7. Generalforsamling 2011
8. Pressemeddelelser og stof til hjemmesiden på engelsk
9. Næste møde
10. Eventuelt.
1.

Meddelelser

Formanden, Egon Petz, oplyste, at Valtra har forlænget sit sponsorat for 2011. Han har også aftalt
en forlængelse af samarbejdet med beklædningsfirmaet Workwear. Vi kan måske få lavet en mere
direkte bestilling af beklædning hos Workwear, hvilket vil forenkle styring og administration.
2.

Gennemgang af hængerliste

Hængerlisten blev opdateret:


Nuværende webmasterpersoner har ikke udarbejdet forslag til billedkartotek. Vi ser på det
efter generalforsamlingen



Efter generalforsamlingen ser vi på opdatering af hjemmesiden med faglige artikler, der tidligere har været bragt i medlemsbladet. Egon Petz vurderer foreliggende artikler



Vi afventer fortsat aktuelle billeder for at kunne starte præsentation af madopskrifter



Ved hjælp af fynsk it-ekspert har vi fået bannerreklamerne til at rulle igen. Der ser ud til at
blive et cirka uændret antal bannerreklamer i 2011.
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3. Hjemmesiden
Da Kim Langballe endeligt stopper som webmaster pr. 1. april 2011, har Aase Ingerslev og Egon
Petz haft et konstruktivt møde med en fynsk it-ekspert, Bettina Kallehauge, Graphic Solutions, som
i givet fald kan varetage en række web-funktioner for Herefordforeningen fremover.
Bettina Kallehauge er i dialog med Kim Langballe om nuværende hjemmeside og kommer inden
generalforsamlingen med forslag og tilbud om et samarbejde.
4. Medlemsbladet Hereford
Der er pt. tegnet annoncer til det første nummer af medlemsbladet, svarende til 13,25 sider. De
fleste annoncer er for hele året. Egon Petz afleverer færdige annoncer til Mogens Stendal senest
10. marts.
Aprilnummeret bliver på i alt 40 sider og trykkes i samme kvalitet og oplag som seneste medlemsblad, og der bliver ingen layout-mæssige ændringer i forhold til tidligere. Det kommer til at indeholde en række korte omtaler af dyrskuer 2010, som Bent Sørensen har samlet, men som endnu ikke
har været bragt. Situationen omkring billeder er vanskelig at overskue, da redaktør og webmaster
ikke har haft et struktureret billedkartotek. Efter generalforsamlingen søger udvalget at identificere
flest mulige papir- og digitale billeder.
Deadline for materiale til trykkeriet er 16. marts, og bladet er planlagt afleveret til postvæsenet inden 1.april, hvor der sker en generel portostigning i Danmark.
5. Medlemshåndbog/medlemsliste
Medlemslisten udsendes sammen med næste nummer af medlemsbladet. Listen laves i samme
format som i 2009, men med et kraftigere omslag. Oplag 400 stk.
Keld Balle færdigredigerer medlemsoversigten i Acces inden 10. marts og sender til Mogens Stendal, så han på én gang kan sende alt materiale vedrørende medlemsblad og medlemsliste til trykkeriet.
Medlemmers besætningsannoncer (medlemsbladet) indrykkes i sort/hvid i medlemslisten uden
omkostninger for annoncørerne. Det er planen, der skal være en annonce på bagsiden, men den
er endnu ikke solgt.
I medlemslisten opføres aktive og passive medlemmer alfabetisk som hidtil efter fornavn inden for
hver klub (efter efternavn, hvis det kan nås). Æresmedlemmer og medlemmer af Hereford Ungdom
opføres på tværs af klubber.
6.

Brochure 2011

Mogens Stendal opdaterer brochuren efter generalforsamling og efterfølgende konstituering. Annonce på bagsiden går ud. I stedet kommer der en omtale af typebeskrivelsen.
Der skal andet billede samt årstal på forsiden af brochuren, som skal være færdig til Kødkvægets
Dag den 7. maj.
Egon Petz vurderer oplag. Mogens Stendal sender forslag til forsidebillede til udvalget.
7. Generalforsamling 2011
Nuværende medlemmer er indstillet på at fortsætte i udvalget.
Egon Petz aflægger beretning om udvalgets arbejde i det forløbne år – højest 10 minutter.
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8. Pressemeddelelser og stof på engelsk til hjemmesiden
Udvalget havde ingen forslag.
9. Næste møde
Næste møde holdes på Skype, søndag den 20. marts 2011 klokken 1930.
10. Eventuelt
Tildeling og indkøb af ærespræmier til dyrskuer i 2011 fortsætter efter samme model som sidste år.
I indeværende uge har der været KvægKongres i Herning (Landbrug & Fødevarer, Kvæg). Der er i
erhvervet en klar optimisme med hensyn til gode afregningspriser for kalve- og oksekød i 2011.
Indhold og afvikling af Dansk Kødkvægs aftenmøde har tidligere været bedre.
Der er indendørs dyrskue i Malmø sidst i marts. Aase Ingerslev lægger information med link på
hjemmesiden.
Mødet sluttede klokken 2100.

___________________
Keld Balle

___________________
Aase Ingerslev

__________________
Egon Petz
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