Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
22. marts 2011
HER KOM UDV REF 22 SKY

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Tirsdag den 22. 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. Medlemsbladet Hereford
3.1 Udsendelse af næste nummer
3.2 Redaktør nyhedsformidler
3.3 Netblad
4. Hjemmesiden
4.1 Opdatering frem til 1. april 2011
4.2 Webmaster og arbejdsfordeling
5. Brochure 2011
6. Pressemeddelelser
7. Update og distributionsliste til udenlandske medlemmer
8. Mødekalender frem til generalforsamling 2012
9. Eventuelt.
1.

Meddelelser

Generalforsamlingen har genvalgt Egon Petz og nyvalgt Leif Jensen til Kommunikationsudvalget.
Bestyrelsen har holdt konstitueringsmøde, udpeget Keld Balle som bestyrelsens repræsentant i
udvalget samt genvalgt Egon Petz som formand for Kommunikationsudvalget for det kommende
år.
2.

Gennemgang af hængerliste

Hængerlisten blev opdateret. Nogle ”ældre” opgaver blev henlagt til senere, hvor det fremtidige
arbejde med hjemmesiden er afklaret.
3. Medlemsbladet Hereford
Mogens Stendal har afleveret alt stof til næste nummer af medlemsbladet til trykkeriet.
3.1 Aase Ingerslev opdaterer medlemslisten, som er grundlaget for udsendelse af bladet samt
grundlag for at lave medlemslisten.
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3.2 Bestyrelsen har aftalt med Mogens Stendal om at forsætte som sekretær, sparringspartner og
rådgiver for Herefordforeningen (bestyrelsen og alle udvalg) frem til 1. april 2012. Fremover
skal skæringsdatoer for alle kontrakter med ”funktionærer” være 1. april.
Mogens Stendal er indforstået med at fortsætte som redaktør og nyhedsformidler i samme periode. Egon Petz og Mogens Stendal laver udkast til kontrakt for samarbejdet, herunder aflønning.
Vi vil undersøge muligheden for, at Mogens Stendal kan lægge godkendte referater og andre
nyheder direkte på hjemmesiden.
Al nyhedsformidling via bladet og hjemmesiden sker gennem Mogens Stendal.
Bent Sørensen tager sig af tekst og fotos fra de regionale dyrskuer.
3.3 Gert Petz har ved nogle lejligheder, senest på generalforsamlingen den 19. marts, fremsat
forslag om et netblad, det vil sige en udgave af medlemsbladet, der alene ligger på hjemmesiden som supplement til de trykte udgaver af bladet. Udvalget overvejer opsætning, udseende,
omfang, indhold med mere til næste møde, hvor vi laver en brain storm om netblad.
4. Hjemmesiden
Billeder, der har været en del af opsætningen af siderne på hjemmesiden, er forsvundet pr. dags
dato. Egon Petz kontakter Kim Langballe og beder ham finde årsagen til fejlen samt udbedre den.
4.1 Egon Petz vurderer de opdateringer, det er mest påkrævet at få foretaget her-og-nu. Vi skal
have alt stof til hjemmesiden klar pr. 25. marts, så Kim Langballe kan lægge opdatere, inden
han stopper pr. 1. april 2011.
4.2 Bettina Kallehauge har fremsendt tilbud om at lave ny hjemmeside samt tilbud om at fungere
som webmaster. Pris: 495 kroner i timen minus 10 procent plus moms. Egon Petz, Aase Ingerslev og Mogens Stendal holder møde med Bettina Kallehauge den 6. april for at vurdere
muligheder for en arbejdsdeling mellem Bettina Kallehauge, Aase Ingerslev og Mogens Stendal.
5. Brochure 2011
Kim Langballe har i en mail, stilet til Aase Ingerslev, meddelt, at han fremover vil fakturere Herefordforeningen for anvendelse af billeder, han har taget. Derfor anvender vi fremadrettet ikke hans
billeder. Således skal de fleste af billederne i brochuren skiftes ud. Kim Langballe har oplyst, at
han har destrueret cirka 10.000 billeder med relation til Hereford, og som han har taget gennem
årene.
Mogens Stendal aftaler produktionsforløb, så brochuren kan være trykt til 1. maj, oplag 1.500 stk.
6. Pressemeddelelser
Vi laver en pressemeddelelse, når aftalen om eksport af mange løbekvier til Rusland er på plads.
7. Update og distributionsliste til udenlandske medlemmer
Næste Update udsendes i eftersommeren 2011. Mulige emner: Omtale af Landsskuet, typebeskrivelsen, eksporten til Rusland.
Mogens Stendal ”finder” distributionsliste hos Bent Sørensen.
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8. Mødekalender frem til generalforsamling 2012
Udvalget holder fysisk møde hos Aase Ingerslev og Keld Balle onsdag den 6. april 2011 klokken
1800 – efter mødet med Bettina Kallehauge. Herefter vurderer vi behovet for flere fysiske møder i
2011.
9. Eventuelt
Klubformændene har fået materialer til brug ved Kødkvægets Dag.
Herefordforeningen/redaktøren har brug for gode billeder med herefordmotiver. Via mail til medlemmerne efterlyser vi sådanne billeder.
Mødet sluttede klokken 2050.

___________________
Keld Balle

___________________
Aase Ingerslev

__________________
Egon Petz
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___________________
Leif Gross Jensen

__________________
Mogens Stendal
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