Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
22. juni 2011
HER KOM UDV REF 26 SKYPE

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Onsdag den 22. juni 2011 klokken 1930 på 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. Principper for godkendelse af referater
4. Ny hjemmeside
5. Herefordbladet
6. Landsskuet 2011
7. Annonce og pressemeddelelse vedrørende Åben Stald den 10. september 2011
8. Muleposer
9. Pressemeddelelser
10. Næste møde
11. Eventuelt.

1.

Meddelelser

Der var ingen meddelelser.
2. Gennemgang af hængerliste
Vi gennemgik ikke hængerlisten.
3. Principper for godkendelse af referater
Formanden, Egon Petz, ønskede en principiel diskussion om, hvordan udvalgets referater skulle
skrives, samt om indsigelser til et referat. Baggrunden var det seneste referat, hvor Aase Ingerslev
ikke ønskede en konkret formulering medtaget i referatet, skønt hun medgav, at drøftelserne var
sket præcist som beskrevet i referatet. Aase Ingerslev ønskede en ”mere smidig” formulering. Hun
havde dog godkendt referatet, men under protest. Det godkendte referat sendes herefter til bestyrelsen og lægges på hjemmesiden.
Følgende gælder for referater af møder i Kommunikationsudvalget:
1. Referenten (sekretæren) skriver referat senest otte dage efter mødets afholdelse
2. Referatet gengiver drøftelser og væsentlige faldne bemærkninger under de enkelte punkter
på dagsordenen, og referatet indeholder dragne konklusioner
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3. Mødedeltagerne godkender/gør indsigelse mod referatet snarest efter modtagelse og senest otte dage efter modtagelsen
4. Efter mødedeltagernes godkendelse af referat sendes det til bestyrelsen og lægges på
hjemmesiden.
4. Ny hjemmeside
Egon Petz, Bettina Kallehauge og Mogens Stendal har holdt Skype-møde om menustrukturen på
ny hjemmeside for Herefordforeningen.
Forslag til nu menustruktur var udsendt sammen med dagsordenen. Udvalget gennemgik forslaget, som det godkendte uden ændringer.
Udvalget besluttede at reducere omfanget af xxx@hereford.dk-mailadresser (funktionsmails) til
alene at omfatte: bestyrelse, avlsudvalg, kommunikationsudvalg, afsætningsudvalg, klubberne og
Hereford Unge, idet foreningens formand og sekretær er modtagere af alle mails til de pågældende.
Sammen med dagsordenen var udsendt et tilbud fra Bettina Kallehauge, Graphic Solutions, om at
lave ny hjemmeside. Den samlede pris beløber sig til godt 34.000 kroner, hvilket er cirka det sammen, men dog lidt lavere end prisen på den nuværende hjemmeside. Udvalget godkendte tilbuddet.
Kommunikationsudvalget indstiller til bestyrelsens godkendelse:


Menustruktur til ny hjemmeside



Stærk reduktion af såkaldte funktionsmails



Tilbud fra Bettina Kallehauge.

Keld Balle aftaler med Gert Petz et skypemøde i bestyrelsen den 27. juni eller den 7. juli.
Efter bestyrelsens godkendelse kan Bettina Kallehauge gå i gang med at lave den nye hjemmeside efter næste møde i Kommunikationsudvalget den 2. august. Mødet holdes hos BI Hereford i
Vester Hæsinge med deltagelse af Bettina Kallehauge. Den nye hjemmeside ventes klar cirka 1.
september.
Den nuværende hjemmeside kan ikke fungere som et kartotek, hvor man senere kan hente gemte
dokumenter. Egon Petz undersøger, om sådanne dokumenter kan gemmes på en ekstern harddisk.
Mogens Stendal opfordrede Kommunikationsudvalget til at finde en backup person som nyhedsformidler (redaktør og webmaster) med henblik på at kunne overtage disse funktioner inden længe.
5. Herefordbladet
Bladet er gået i trykken og udsendes til medlemmerne inden Landsskuet. Dette nummer er på 48
sider, hvilket er inden for kravet om, at annoncer skal udgøre mindst 25 procent af siderne. De
flere sider udløser ikke en højere porto ved udsendelse. Bent Sørensen henter overskydende blade på trykkeriet og tager dem med til Landsskuet til Keld Balle.
6. Landsskuet 2011
Kommunikationsudvalget udsender pressemeddelelse om Hereford Ungdoms Show og om dommer fra Canada, Kevin Darrance.
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Om Landsskuet 2011:
 Tilmelding om brug af showbokse og el til føntørrer kommer på Landsskuets hjemmeside
 Ulla Bonde står igen i år for koordinering af kagebagere til torsdag på Landsskuet
 Egon Petz har sørget for blomster til standen (og det sociale hjørne)
 Leif Gross Jensen sørger for kaffe, kander og krus til det sociale hjørne
 Der er tre ærespræmier fra Herefordforeningen samt en fra Landsskuet og to (eventuelt fire) fra andre givere
 Egon petz har aftalt med Ruth Holm Thomsen om at hente bestilte ærespræmier hos leverandør i Ringkøbing.
7. Åben Stald den 10. september 2011
Egon Petz sørger for fælles annonce i uge 36 i Landbrug Nord, Syd, Fyn og Øst. Kommunikationsudvalget udsender pressemeddelelse inden uge 36 med omtale af besøgsværterne.

8. Muleposer
Der foreligger tilbud på 19.20 kroner pr. stk. ved mindst 1.000 stk.
Aase Ingerslev undersøger inden 2. august priser ved mindre oplag samt ved tryk af logo/andet fra
individuelle avlere.
9. Pressemeddelelser
Kommunikationsudvalget laver pressemeddelelser:


Hereford Ungdom Show, nu



Åben Stald, inden uge 36.

10. Næste møde
Tirsdag den 2. august 2011 klokken 1800 hos BI Hereford, Vester Hæsinge, med deltagelse af
Bettina Kallehauge, Graphic Solutions.
11. Eventuelt
Fire irske kødkvægsavlere har meldt deres besøg hos Roost Polled Hereford og Bojskov Polled
Hereford tirsdag før Landsskuet.
Mødet sluttede klokken 2110.

___________________
Keld Balle

___________________
Aase Ingerslev

__________________
Egon Petz
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Leif Gross Jensen

__________________
Mogens Stendal
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