Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
8. november 2011
HER KOM UDV REF 29

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Mandag den 7. november 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. Hjemmesiden
4. Herefordbladet, udgivelsesterminer 2012
5. Salg af beklædning, K-udvalg eller Hereford Ungdom?
6. Oprettelse af Facebook-side
7. Oprettelse af QR kode
8. Update
9. Økonomi
10. Kødkvægsskue i Aars 9. – 10. marts 2012
11. Pressemeddelelser
12. Næste møde onsdag 1. februar 2012
13. Eventuelt.
1.

Meddelelser

Den hostmaster (www.virk.dk), der har leveret skabelonen til Herefordforeningens hjemmeside har
været hack’et. Herefordforeningens hjemmeside har derfor været ude af drift i en lille uges tid, hvor
der blev vist en arabisk udseende hjemmeside. www.hereford.dk er oppe at køre igen, men der er
stadig visse funktioner, der ikke fungerer korrekt. www.virk.dk arbejder på højtryk for at afhjælpe
problemerne, og det kommer ikke til at koste Herefordforeningen penge at få ”udbedret skaderne”.
Ulla Sandgaard giver en kort orientering på hjemmesidens forside.
Et enkelt medlem har ikke kunnet logge sig på de sider, der er forbeholdt medlemmer. Ulla
Sandgaard følger op.
2. Gennemgang af hængerliste
Vi gennemgik og opdaterede hængerlisten.
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3. Hjemmesiden
Kommunikationsudvalget afventer en endelig stillingtagen fra bestyrelsen med hensyn til at
offentliggøre indlæg fra medlemmer. Sådanne indlæg skal ses i sammenhæng med en eventuel
oprettelse af en facebook-side, hvor medlemmer og andre i givet fald kan komme i dialog og
udveksle synspunkter.
Hereford Ungdom har fremsendt ønsker til opdatering af menupunktet Hereford Ungdom. Ulla
Sandgaard opdaterer.
Publicerede numre af Herefordbladet skal ligge på hjemmesiden under eget menupunkt. Ulla
Sandgaard undersøger muligheder og priser for at anvende Adobe Flash-programmet, så man kan
bladre i dokumenter med medlemsblade. Alternativt skal bladene ligge som pdf-filer.
Kommunikationsudvalget har gennem længere tid erkendt behovet for et medium og principper for
lagring af billeder. Til næste møde laver Ulla Sandgaard forslag til en model, hvor billeder kan upog downloades på/fra picassaweb.
Der er fortsat behov for at opdatere den nye hjemmeside med relevante faglige informationer.
Kommunikationsudvalget opfordrer bestyrelse, udvalg og medlemmer til at komme med forslag til
indhold på hjemmesiden.
Via Bettina Kallehauge tilegner Ulla Sandgaard sig nødvendig viden til at kunne lave nye
menupunkter på hjemmesiden.
4. Herefordbladet
Redaktøren havde indsamlet mere stof til det seneste Herefordbladet, end der var plads ti inden for
de planlagte 40 til 48 sider. Trykkeriet har sat de overskydende artikler op. De er således klar til
næste nummer af medlemsbladet.
I 2012 udgives Herefordbladet pr. 1. april og 1. juli. Pr. 1. oktober udgives et medlemsblad, men
alene på hjemmesiden. Pr. 1. december udgives en avlsjournal, hvor alle reportager fra udstillinger
og dyrskuer samles. Alt i alt bliver der tale om et ”ekstra” nummer af medlemsbladet, og i budgettet
skal der afsættes penge til redaktion og opsætning af netversionen, mindst 10.000 kroner.
På næste møde drøfter Kommunikationsudvalget principper for stof, der bør være i
medlemsbladet, henholdsvis på hjemmeside eller i/på begge medier.
På næste møder beslutter udvalget, hvem der laver reportager fra de større dyrskuer/udstillinger i
2012.
Egon Petz og Mogens Stendal forhandler opsætning og tryk af Herefordbladet 2012 med
Lavpristrykkeriet.
5. Salg af beklædning
Hereford Ungdom ønsker at forhandle tøjartikler med relation til Hereford Ungdom.
Indtil videre fortsætter Kommunikationsudvalget med at forhandle Herefordforeningens tøjartikler.
Der er næsten ikke flere dyrskueveste tilbage.
Kommunikationsudvalget mener ikke, det er hensigtsmæssigt med flere udvalg, der forhandler tøj
og beder derfor bestyrelsen beslutte, hvor denne aktivitet skal ligge fremover. Ulla Sandgaard
meddeler dette til Hereford Ungdom.
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6. Oprettelse af Facebook-side
Kommunikationsudvalget overvejer at oprette en facebook-side (ikke at forveksle med en
facebook-profil). Det er typisk firmaer og andre instanser, der har produkter til salg (reklamer), der
har en facebook-side, men mediet er også velegnet til dialog/kommunikation mellem
interesserede.
Ulla Sandgaard sender link til udvalgets medlemmer. Kommunikationsudvalget tager stilling til
eventuel facebook-side på næste møde, i det Ulla Sandgaard inden mødet laver et oplæg.
7. Oprettelse af QR-kode
En QR-kode er en form for todimensionel "streg"-kode og er et akronym for quick response
(engelsk for "hurtigt svar"), hvilket afspejler den oprindelige intention om at gøre QR-koder nemme
og hurtige at aflæse.
Den oprindelige idé bag stregkoderne var, at de skulle bruges i produktionen af biler, hvor
komponenterne til bilerne blev forsynet med disse stregkoder så robotter med videre automatisk
kunne genkende dem. Efterhånden har det fået en bred anvendelse uden for bilfabrikkerne og
bruges til en lang række andre formål: Postadresser, URL'er til hjemmesider, telefonnumre, e-mailadresser og lignende i aviser, tidsskrifter, reklamer, på vejskilte, på visitkort og utallige andre
steder.
Det er gratis at få lavet en QR-kode. Det er et cirka 1,5 X 1,5 cm stort skakbræt-lignende tern på
blade, tryksager og lignende, og som Smartphone og andre telefoner med kameras kan aflæse og
derved nemt få adgang til for eksempel Herefordforeningens hjemmeside samt gemme adressen i
telefonens hukommelse.
Kommunikationsudvalget drøfter QR-kode for Herefordforeningen på næste møde, idet Ulla
Sandgaard inden mødet laver et oplæg.
8. Update
Orienteringen på engelsk om ”Hereford i Danmark i 2011” udsendes til herefordforeninger i
udlandet, herefordavlere i udlandet samt udenlandske forretningsforbindelser. Det sker i løbet af
november. Mogens Stendal skriver, Ulla Sandgaard formidler.
9. Økonomi
¾-årsregnskabet for Kommunikationsudvalget viser det forventede underskud – primært på grund
af fremstilling af Herefordforeningens nye hjemmeside.
10. Kødkvægsskue i Aars 9.-10. marts 2012
Skuet omtales i Update, hvorved vi henleder udlandets opmærksomhed på skuet.
Udvalget vurderer løbende, om der over for medlemmerne og udlandet er behov for yderligere
orientering om skuet.
11. Pressemeddelelser
Udvalget har ikke aktuelle emner til en pressemeddelelse.
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12. Næste møde
Næste møde bliver et skypemøde onsdag den 14. december 2011 klokken 1930.
13. Eventuelt
Fremover sender trykkeriet 10 eksemplarer af Herefordbladet til hver klubformand.
Keld Balle fortalte, at Herefordforeningen i 2011 har skænket 27 ærespræmier på 10 forskellige
dyrskuer til en samlet værdi af 15.000 kroner. Dette beløb er uændret fra 2010. På de 10 skuer har
der været udstillet i alt 250 Hereford.
Mødet sluttede klokken 2135.

___________________
Keld Balle

___________________
Leif Gross Jensen

___________________
Ulla Sandgaard

__________________
Egon Petz

___________________
Mogens Stendal
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