Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
7. april 2011
HER KOM UDV REF 23 SKY

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Onsdag den 6. april 2011 klokken 1800 hos Aase Ingerslev og Keld Balle,
V. Hæsinge.
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 hængerliste
3. Forretningsorden for Kommunikationsudvalget, redaktør og webmaster
4. Hjemmesiden
5. Herefordbladet, herunder principper for ”netblad” (nr. 202 på Hængerlisten)
6. Brochure
7. Kødkvægets dag den 7. maj 2011
8. Pressemeddelelser
9. Næste møde, planlægning af møder frem til generalforsamlingen 2012
10. Eventuelt
1.

Meddelelser

Egon Petz har været på Mila-skue i Sverige. Her blev det oplyst, at en svensk herefordtyr for øjeblikket er i Danmark for at blive tappet for kønssorteret sæd.
2.

Gennemgang af hængerliste

Egon Petz afklarer, om vi kan forvente, at Flemming Nørregaard kan levere nødvendigt materiale,
så vi kan køre en serie med madopskrifter.
3. Forretningsordener
Kommunikationsudvalget har ingen forslag om ændringer til forretningsordener for Kommunikationsudvalget, redaktør og webmaster, bortset fra at terminer for eventuel genforhandling med redaktør og webmaster skal ændres, da ansættelser fremover skal være fra april til april og ikke følge kalenderåret.
Opdaterede forretningsordener fremsendes til bestyrelsens godkendelse.
4. Hjemmesiden
Kim Langballe er endeligt stoppet den 31. marts 2011 som webmaster for Herefordforeningens
hjemmeside, www.hereford.dk. Herefter er Aase Ingerslev ”den politiske webmaster”. Konkret har
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Aase Ingerslev ansvaret for medlemsdatabasen (opdatering og ajourføring), herunder diverse distributionslister, mens Mogens Stendal forestår det praktiske med at lægge informationer på
hjemmesiden.
Egon Petz, Aase Ingerslev og Mogens Stendal har den 6. april haft møde med Bettina Kallehauge,
der har eget it-firma, og som Kommunikationsudvalget har en aftale med angående teknisk support
af hjemmesiden (Aase Ingerslev og Mogens Stendal). Bettina Kallehauge mener, at Herefordforeningens hjemmeside med fordel kunne være mere enkel i sin opbygning.
Al information fra bestyrelse, udvalg og medlemmer til formidling til Herefordforeningens medlemmer skal sendes til Mogens Stendal (nyhedsformidler), mens al information fra klubberne skal sendes til klubkoordinator Keld Balle, der sender videre til nyhedsformidler.
Kommunikationsudvalget vurderer og overvejer, om det er fagligt og ressourcemæssigt forsvarligt
at få udviklet en ny hjemmeside. I givet fald kan omkostningerne fordeles på to regnskabsår.
5. Herefordbladet
Årets første nummer blev som planlagt afleveret til postvæsenet den 31. marts, hvorved vi undgik
Post Danmarks portostigning pr. 1. april. I dette første nummer kunne nogle af billederne med fordel have været gengivet i en større størrelse, lige som farvestyringen i billederne kunne have været bedre.
Kommunikationsudvalget indstiller til bestyrelsen, at udvalgets formand bliver ansvarshavende
redaktør for Herefordbladet, det vil sige bliver juridisk ansvarlig over for presseloven.
Medlemmer af Herefordforeningens bestyrelse og af Kommunikationsudvalget skal have det opsatte blad til korrektur, inden det går i trykken. Som en sidegevinst får de pågældende kendskab til
bladets indhold, inden medlemmerne modtager bladet.
Formanden, Gert Petz, har senest ved generalforsamlingen 2011 luftet muligheden for at udgive et
”netblad”, det vil sige at udgive numre af Herefordbladet alene på hjemmesiden.
Kommunikationsudvalget (Mogens Stendal) undersøger omkostningerne ved i efteråret 2011 at
udgive et sådant netblad som supplement til de aftalte tre papirudgaver af bladet i 2011.
Netbladet skal i omfang, indhold og layout svare til de nyværende papirudgaver. Formålet er at
undersøge medlemmernes tilfredshed med at modtage et eller flere årlige numre af Herefordbladet
på hjemmesiden. Ved netblade sparer Herefordforeningen udgifter til tryk og forsendelse (pakning,
kuverter og porto).
Sammen med Herefordbladet har medlemmerne fået en aktuel medlemsoversigt, hvor medlemmerne var opført i alfabetisk orden efter efternavn.
Kommunikationsudvalget har ikke besluttet at udgive en medlemsoversigt hvert år; men i næste
udgave bliver vist mobiltelefonnummer i stedet for fastnetnummer (dog vises fastnetnummer, hvis
medlemmet ikke har mobilnummer). Endvidere suppleres oplysninger pr. medlem med besætningsnavn og e-mailadresse således, at der pr. medlem bliver tre linjer i oversigten mod nu to linjer. For hver klub anføres klubbestyrelsen.
6. Brochure
Vi bibeholder tekst fra 2010, men udskifter Kim Langballes billeder. Typebeskrivelsen trykkes på
brochurens bagside i stedet for annonce.
Mogens Stendal redigerer brochuren. Deadline til trykkeriet er den 12. april 2011. Oplag 1.500 stk.
Lavpristrykkeriet udsender 100 stk. til alle klubber, undtagen Fyn, da restoplaget sendes til Keld
Balle.
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7. Kødkvægets dag den 7. maj 2011
Kødkvægets dag planlægges og gennemføres af regionerne.
8. Pressemeddelelser
Udvalget havde ingen aktuelle emner.
9. Næste møde
Følgende møder i Kommunikationsudvalget frem til generalforsamlingen, den 17. marts 2012 blev
aftalt:
 Tirsdag den 3. maj 2011 klokken 1930, Skype (planlægge Landsskuet)
 Onsdag den 22. juni 2011, klokken 1930, Skype
 Tirsdag den 2. august 2011. klokken 1800, V. Hæsinge
 Tirsdag den 27. september 2011, klokken 1930, Skype (Åben stald)
 Mandag den 7. november 2011, klokken 1930, Skype
 Onsdag den 1. februar 2011, klokken 1930, Skype.
10. Eventuelt
Aase Ingerslev foreslog, at breve via postvæsenet så vidt muligt sendes som B-post fremover for
at spare udgifter til porto.
Keld Balle ønskede, af der på hjemmesiden var et billede af den enkelte dommer i Herefordforeningens dommerpanel.
Mødet sluttede klokken 2030.

___________________
Keld Balle

___________________
Aase Ingerslev

__________________
Egon Petz
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___________________
Leif Gross Jensen

__________________
Mogens Stendal
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