Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
15. december 2011
HER KOM UDV REF 30

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Onsdag den 14. december 2011 klokken 1930 på Skype.
Til stede:

Keld Balle, Leif Gross Jensen, Egon Petz, Ulla Sandgaard 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. Status på hjemmesiden
4. Oplæg fra Ulla Sandgaard (Ulla sender oplæg inden mødet)
4.1 Billedkartotek
4.2 Facebook
4.3 QR-kode
5. Principper for stof i medlemsblad og på web (Egon sender oplæg inden mødet)
6. Kødkvægsskue i Aars 9. – 10. marts 2012
7. Pressemeddelelser
8. Næste møde
9. Eventuelt.
1.

Meddelelser

Der er fortsat problemer med funktionsmails. Derfra skal vi anvende den enkeltes private eadresse.
Det firma, vi hidtil har samarbejdet med om tøjartikler, er lukket. Alt fremstillet tøj er på lager hos
Herefordforeningen.

2. Gennemgang af hængerliste
Vi gennemgik og opdaterede hængerlisten:


Egon Petz vurderer tidligere artikler i Herefordbladet med henblik på at lægge nogle af dem
på hjemmesiden



Vi bruger det gratis program Issu til at bladre i større dokumenter, herunder Herefordbladet
og rapporter. Programmet har ingen funktion til at downloade dokumenter til egen
computer, derfor lægges også pdf til download på hjemmesiden.
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En af lokalredaktørerne ønsker sig afløst på posten. Egon Petz kontakter klubformanden
for at finde en løsning tilsvarende i forbindelse med anden lokalredaktør, hvor vi har svært
ved at få samarbejdet til at fungere efter hensigten



Udvalget besluttede, at omtale af dyrskuer og udstillinger i 2012 dækkes således:
o Redaktøren tager sig af Kødkvægsskuet, Landsskuet og Agromek
o Lokalredaktøren tager sig af skuer i klubområdet enten personligt eller ved at sikre, at
en anden gør det

 Kommunikationsudvalget står for alt salg af tøj. Bestyrelsen skal beslutte, om tøj fra
Hereford Ungdom skal annonceres på hjemmesiden
 Vi skal finde ny leverandør af veste og andet tøj.

3. Status på hjemmesiden
Udvalget godkendte billedet af en tyr til hjemmesidens topfrise i stedet for den nuværende kalv.
(gælder også Nyhedsbrevets topfrise)
Ulla Sandgaard kontakter lokalredaktørerne for at få dem til at bidrage med stof og billeder til
hjemmesiden.
4. Oplæg fra Ulla Sandgaard
4.1 Billedkartotek
Udvalget godkendte Ulla Sandgaards oplæg til billedkartotek på Picasa (eller tilsvarende
tjeneste), herunder emneopdeling. I første omgang er det alene bestyrelse, udvalg og
lokalredaktører, der kan uploade billeder, men det kan komme på tale, at alle medlemmer kan
uploade. Ulla Sandgaard overvejer, hvordan vi fastholder billeder i høj opløsning (egnet til tryk).
4.2 Facebook
Udvalget ønsker ikke oprettet en facebook side i herefordregi. I stedet ønsker udvalget, at der
på hjemmesiden bliver oprettet en dialogside i 2012. Ulla Sandgaard undersøger muligheder
inden næste møde.
4.3 QR-kode
Udvalget er positivt stemt over for QR-kode på medlemsblad og tryksager. Ulla Sandgaard
undersøger de konkrete omkostninger.
5. Principper for stof i medlemsblad og på web
Rammer for Herefordbladet
Der udgives i 2012 fire numre af Herefordbladet: Pr.1. april og 12. juli som nu; et blad på 40 sider +
omslag, idet minimum 25 procent af siderne skal være annoncer, 10 sider. Hertil kommer to sider
med besætningsannoncer.
Pr. 1. oktober Netblad også på 40 sider med annoncer og besætningsannoncer.
Pr. 1. december Breed journal med et sideantal i forhold til annoncer (25 procent). Bladet skal
indeholde resultater og beretninger fra alle årets dyrskuer.
Det faglige indhold i hvert nummer er:
 Otte til ti sider med foreningsnyt (formandens leder samt orientering fra de regionale
klubber, aktivitetskalender m.m.).
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Otte til ti sider med artikler om afsætning af kød, naturpleje, staldindretning, fodring.
Fem til seks sider om avl (individafprøvning, insemineringstyre og avlsrådgivning).
En til to sider med internationalt nyt om Hereford
Beretninger fra klubberne max. 350 ord pr. indlæg.

Til resultater fra dyrskuerne laves der en skabelon til resultater, antal af billeder skal være i forhold
til antal fremmødte dyr.
På hjemmesiden bringes resultater og billeder straks efter skuerne, indsendt af lokalredaktørerne
til webmaster, der laves en skabelon til brug for lokalredaktørerne.
Indlæg fra medlemmer bringes kun i bladet og må max. være på 300 ord.
Fire medlemmer har fremsendt et læserbrev til redaktøren og bedt om at få det optaget i næste
nummer af Herefordbladet.
Kommunikationsudvalget har følgende retningslinjer for optagelse af læserbreve:
1. Læserbrevet må ikke være anonymt
2. Indholdet må ikke være kontroversielt (redaktøren vurderer og beslutter)
3. Relevante personer og/eller instanser skal i givet fald have mulighed for respons inden
optagelse af læserbrev
Til næste møde laver Egon Petz oplæg til priser i 2012 for annoncer i Herefordbladet og Breed
Journal.
6. Kødkvægsskue i Aars 9.-10. marts 2012
Hollandske herefordavlere har meldt deres ankomst. Egon Petz laver program for dem og for
eventuelle andre besøgende fra udlandet. Det er foreløbigt planen med et besætningsbesøg
torsdag inden Kødkvægsskuet, besøg på skuet fredag og derefter eventuelt besøg på Aalestrup
Avlsstation samt et besætningsbesøg lørdag.
Udvalget regner med, at Dyrskueudvalget tager sig af markedsføring af Kødkvægsskuet over for
udlandet.
Herefordudstillerne deltager i den fælles udstillerfest fredag aften i Aars og laver således ikke sin
egen sammenkomst.
7. Pressemeddelelser
Udvalget havde ikke aktuelle emner.
8. Næste møde
Næste møde bliver et skypemøde tirsdag den 24. januar 2012 klokken 1930.
9. Eventuelt
Keld Balle gentager orientering til klubberne om, at ønske om udsendelse af meddelelser til
medlemmer uden e-adresse skal fremsendes til Keld Balle.
Mødet sluttede klokken 2140.
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___________________
Keld Balle

___________________
Leif Gross Jensen

___________________
Ulla Sandgaard

__________________
Egon Petz

___________________
Mogens Stendal
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