Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
1. juni 2011
HER KOM UDV REF 25 V. Hæsinge

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Tirsdag den 31. maj 2011 klokken 1800 hos Aase Ingerslev og Keld Balle, Vester
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 hængeliste
3. Hjemmeside, orientering fra møde med Bettina Kallehauge
4. Fordeling af arbejdsopgaver ved ny hjemmeside
5. Herefordbladet julinummeret, herunder adresseliste til udsendelse af Herefordbladet
6. Elektronisk blad, herunder eventuel Breed Journal som novemberudgaven af Herefordbladet
7. Landsskuet 2011
8. Pressemeddelelser
9. Næste møde
10. Eventuelt

1.

Meddelelser

Ingen.
2. Gennemgang af hængerliste
Der er fortsat nogle ”gamle” opgaver, som ikke er løst.
3. Hjemmeside, orientering fra møde med Bettina Kallehauge
Aase Ingerslev, Egon Petz og Mogens Stendal holdt tidligere på dagen møde med Bettina Kallehauge, der præsenterede principper, arbejdsgange og muligheder ved en eventuel ny hjemmeside
for Herefordforeningen.
Egon Petz har haft møde med anden udbyder af hjemmesider og fået tilbud for fremstilling af en ny
hjemmeside. Prismæssigt kan dette tilbud ikke konkurrere med Bettina Kallehauges prisniveau.
I forhold til Herefordforeningens nuværende hjemmeside har Bettina Kallehauges hjemmeside
blandt anden den fordel, at siden er lavet i et ”åbent system”, hvilket gør det nemmere for andre at
servicere siden, lige som den er nemmere og hurtigere at opdatere – blandt andet fordi strukturen i
den nuværende hjemmeside er karakteriseret ved knopskydninger, rodet opbygning og mangel på
konsekvens.
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Et enigt kommunikationsudvalg indstiller til bestyrelsen, at Herefordforeningen laver en aftale med
Bettina Kallehauge om at udarbejde en ny hjemmeside for Herefordforeningen.
Kommunikationsudvalget præciserer opgaven med den nye hjemmeside og beder Bettina Kallehauge om et færdigt tilbud for at løse opgaven, herunder flytte X sider fra den nuværende hjemmeside.
Kommunikationsudvalget drøftede, i hvilket omfang, der fremover skal anvendes såkaldte funktions-mail-adresser. Det kan være relevant at fortsætte med sådanne adresser for grupper af personer, for eksempel bestyrelse og udvalg. Kommunikationsudvalget er ikke tilhænger af funktionsadresser for enkeltpersoner, blandt andet fordi den person, der administrerer adresserne har mulighed for at tilegne sig adgang til informationer, der ikke er tiltænkt den pågældende.
4. Fordeling af arbejdsopgaver ved ny hjemmeside
Kommunikationsudvalget stiler efter, at arbejdet med en ny hjemmeside kan starte efter høsten
2011.
Mogens Stendal lægger fortsat informationer på den nuværende hjemmeside, mens Aase Ingerslev sørger for udsendelse af informationer til medlemmerne via e-mail.
Fra Herefordforeningen kommer Aase Ingerslev, Egon Petz og Mogens Stendal til at trække læsset ved udarbejdelse af nye hjemmeside.
Bestyrelse og nedsatte udvalg vurderer, hvilke sider, der skal flyttes til den nye hjemmeside.
5. Herefordbladet, julinummeret
Bladet vil indeholde omtale af de dyrskuer, der er afholdt, inden det skal afleveres til trykkeriet.
Bladet skal indeholde en omtale af åbent-hus-besætningerne i september. Keld Balle opfordrer
klubberne til snarest at sende tekst og fotos til Mogens Stendal.
I medlemsdatabasen optræder visse firmaer/virksomheder to gange, hvilket er uhensigtsmæssigt i
forbindelse med udsendelse af medlemsbladet. Egon Petz gennemgår databasen, og Aase Ingerslev opdaterer den.
6. Elektronisk blad
Udvalget besluttede, at der ikke skal udgives et elektronisk medlemsblad i 2011, da udvalget vil
bruge ressourcerne på at få udviklet ny hjemmeside.
7. Landsskuet 2011
Det nedsatte dyrskueudvalg holder møde den 6. juni.
På Landsskuet 2010 blev en otte måneder gammel kviekalv drægtig efter løbning ved en tyr, der
angiveligt havde været løs i løbet af natten. Derfor opfordrer udvalget til, at alle tyre skal være
bundet med såvel grime som halsrem.
Egon Petz inviterer repræsentanter fra Valtra til at deltage i grill-arrangementet på Landsskuet.
8. Pressemeddelelser
Udvalget havde ingen aktuelle emner.
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9. Næste møde
Næste møde er aftalt til den 22. juni 2011 (Skype).
10. Eventuelt
Keld Balle mente, der var et behov for at få fremstille muleposer med herefordmotiv (bordeaux
grundfarve med hvid tekst).
Et medlem har efterlyst opgørelser over kåringsresultater. Dette er en opgave for Avlsudvalget.
Medlemmet savner også navn et på moderen til de dyr, der omtales ved dyrskuereportager.
Mødet sluttede klokken 2045.

___________________
Keld Balle

___________________
Aase Ingerslev

__________________
Egon Petz
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___________________
Leif Gross Jensen

__________________
Mogens Stendal
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