Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
24. januar 2012
HER KOM UDV REF 31

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Mandag den 24. januar 2012 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 hængeliste
3. Hjemmeside
3.a Dialogboks
3.b Billeder
3.c QR-kode
3.d Besætningslinks, pris 2012
4. Herefordbladet
4.a Trykkeri
4.b Annoncepriser 2012
4. d Forslag til artikler, temaer med videre
5. Medlemsoversigt 2012
6. Salg af beklædning ny leverandør Profil Concept
7. Kødkvægsskuet i Aars 9. – 10. marts 2012
8. Navneliste for kalve 2012
9. Åben stald den 12. maj 2012
10. Stand ved Åbent Hus på Aalestrup Avlsstation den 24. marts 2012
11. Næste møde
12. Eventuelt.
1.

Meddelelser

Egon Petz oplyste:
 At Valtra også i 2012 er hovedsponsor for Herefordforeningen
 Lavpristrykkeriet fortsætter med at trykke Herefordbladet i 2012. Der kommer en
prisstigning på tre procent på grund af stigende priser på papir (stor kinesisk efterspørgsel
på cellulose)
 Herefordforeningen har forlænget aftalen med Mogens Stendal som sekretær, redaktør,
nyhedsformidler og rådgiver (især på avlsområdet)
 Annoncer om køb/salg af Hereford i Landbrug Nord/Syd/Fyn/Øst bliver 2-spaltede og med
skiftende tekst. Annoncerne skal samtidig fremgå af hjemmesidens forside.
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2. Gennemgang af hængerliste
Udvalget opdaterede hængerlisten.
3. Hjemmesiden
Udvalget besluttede følgende priser for 2012
Besætningslink: 500 kroner; Banner: 1.500 kroner; begge priser er uændrede.
Ulla Sandgaard rundsender tilbud om brug af QR-kode og arbejder videre med billeddatabasen.
Under menupunktet ”Os” skal ligge en mødekalender med i første omgang fastlagte møder i
bestyrelsen og udvalgene.
”Kontingenter og ”Vedtægter” samles under et punkt.
Ulla Sandgaard har skiftet bannerbillederne på forsiden. Øvrige billeder bliver skiftet senere.
Vi indfører på hjemmesiden en dialogboks med titlen ”Mellem medlemmer”, der foreløbig kører i en
tre måneders periode, hvorefter Kommunikationsudvalget evaluerer det nye tiltag.
I ”Mellem medlemmer” er ordet frit, og du kan rejse en debat eller stille spørgsmål om ”alt muligt”,
for eksempel:







Generelt om Hereford
Avl med Hereford
Fodring af Hereford
Pasning af Hereford
Hereford på dyrskue
og så videre…

Du kan give svar på rejste spørgsmål og problemstillinger samt kommentere andres indlæg. Du
skal holde dit indlæg i et pænt sprog.
”Mellem medlemmer” må IKKE bruges til:
 Kritik af personer
 Udokumenteret sladder
 Køb og slag eller anden form for reklame.
Et indlæg i ”Mellem medlemmer” må højst fylde 300 ord.
4. Herefordbladet
Sidste nummer af Herefordbladet 2012 bliver en Breed Journal, med hovedvægt på årets dyrskuer.
I de øvrige numre af medlemsbladet bringes ingen omtaler af dyrskuer, bortset fra en omtale af
kødkvægsskuet i Aars, marts 2012 og en kort omtale af Holbækskuet 2011.
Terminer for Herefordbladet 2012
Blad:

Papir

Papir

Digital

Breed Journal

Deadline til redaktøren

1. marts

1. juni

1. september 1. november

Blad hos medlemmer

1. april

1. juli

1. oktober

17. december

Mogens Stendal og Egon Petz laver mail til alle medlemmer om links og besætningsannoncer.
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Udvalget besluttede følgende priser i 2012
Pris for besætningsannoncer: 500 kroner, 750 kroner og 1.000 kroner for lille, mellem og stor
annonce (uændret pris).
Annoncer i bladet
1/1 side 2.100 kroner: ½ side 1.300 kroner: ¼ side 900 kroner: 1/8 side 500 kroner (uændrede
priser).
Medlemmer for 25 procent rabat.
Alle annoncører får rabat ved flere indrykninger: 10 procent ved 2 indrykninger; 15 procent ved 3
indrykninger; 25 procent ved 4 indrykninger. Betaling for hele året sker samtidig med bestilling af
annoncen.
Da Herefordbladet nu ligger på hjemmesiden, hvor besøgende kan bladre i det, bliver
annoncørerne markedsført i højre grad end tidligere.
På grund af et ekstra nummer af medlemsbladet i 2012 forventer vi en merindtægt på annoncer på
cirka 11.000 kroner – et beløb, der forventes at dække meromkostning ved fremstilling af det
ekstra nummer af bladet.
5. Medlemsoversigt 2012
Medlemsoversigten fremstilles som 2011 og med tilsvarende oplysninger om det enkelte medlem,
og oversigten udsendes til medlemmerne sammen med aprilnummeret af Herefordbladet. I
seneste nummer af Herefordbladet 2011 har vi opfordret medlemmerne til at indsende
supplerende oplysninger til at blive bragt i medlemsoversigten; men ingen har reageret.
Mogens Stendal sender fil med medlemsinformation til Keld Balle, der opdaterer filen, så trykkeriet
kan lave medlemsoversigten.
6. Salg af beklædning
Firmaet Profil Concept laver nu igen tøj til Hereford. Kommunikationsudvalget markedsfører
fremover vest, slips og cap. Der er meget lille lager af veste, og Egon Petz bestiller 30 stk. veste i
forskellig størrelse. Ved salg beregner udvalget en fortjeneste til Herefordforeningen på 25 procent.
Keld Balle for endeligt afklaret i bestyrelsen, hvor og hvordan salg af tøj for Hereford Ungdom skal
foregå.
7. Kødkvægsskuet i Års 9.-10. marts 2012
Egon Petz bestiller standplads. Standen for samme format som ved Agromek.
Egon Petz opstiller stand torsdag den 8. marts og efterlyser hjælp til opsætningen.
Hollandske herefordavlere har meldt deres ankomst til skuet. Egon Petz arrangerer
besætningsbesøg fredag og lørdag og forhåbentligt også besøg på Aalestrup Avlsstation lørdag.
Kommunikationsudvalget udsender mail til udenlandske kontakter om kødkvægsskuet med
oplysning om tid og sted samt muligheder for overnatning (Egon Petz sender oplysning herom til
Mogens Stendal, der laver meddelelsen). Når tilmelding af dyr og endeligt program foreligger,
sender vi igen en mail med informationer, lige som vi lægger informationerne på hjemmesiden.
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8. Navneliste for kalve 2012
Årets begyndelsesbogstav er ”H”, Jane Maarup Rasmussen og Leif Gross Jensen laver forslag til
navne for tyre og for kvier, og sender forslaget til Ulla Sandgaard, der lægger på hjemmesiden.
9. Åben Stald den 12. maj 2012
På næste møde drøfter udvalget annoncering.
Keld Balle kontakter klubberne og får senest 15. februar 2012 besked om, hvilken besætning i det
enkelte klubområder, der er vært ved åben stald. Egon Petz meddeler navne på besøgsværter til
landskonsulent Jørgen Skov Nielsen.
Mogens Stendal laver skabelon til omtale af besøgsbesætningerne. Lokalredaktørerne skriver om
de enkelte besøgsværter – med afsæt i skabelonen. Deadline for tekst til Mogens Stendal er 1.
marts 2012.
10. Stand ved Åbent Hus på Aalestrup Avlsstation den 24. marts 2012
Egon Petz har ansvaret for standen. Der skal primært være brochurer og tidligere numre af
Herefordbladet. Keld Balle afleverer standmateriale til Gert Petz, næste gang de to mødes.
11. Næste møde
Kommunikationsudvalget holder et fysisk møde efter generalforsamlingen, og så er planen at
holde de resterende møder frem til generalforsamlingen 2013 som skype-møder.
12. Eventuelt
Bestyrelsen har bedt Kommunikationsudvalget komme med forslag til gaver, som deltagerne i
WHC 2012 kan uddele ved besætningsbesøg og lignende i Canada. Gaverne skal have relation til
Danmark, gerne til Hereford, og gerne med en fremtoning, der gør, at en modtaget gave ikke bare
bliver dumpet.
Af emner til små penge blev nævnt en vimpel med tekst samt en gult øremærke med nøglering og
påtryk, The Danish Hereford Cattle Society samt et Dannebrog.
Udvalget overvejer andre forslag – send til Egon Petz.
Vi regner med, at de enkelte udvalg skal aflægge en kort beretning på den ordinære
generalforsamling. I givet fald aflægger Egon Petz beretning om Kommunikationsudvalget, i det
han forinden sender sit udkast til beretning til de øvrige medlemmer af udvalget.
Keld Balle har meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved den kommende
generalforsamling. Derfor forlader han også Kommunikationsudvalget.
Leif Gross Jensen ønskede ikke genvalg til Kommunikationsudvalget.
Begge takkede for en god tid i Kommunikationsudvalget. Egon Petz takkede dem begge for et godt
samarbejde i udvalget.
Mødet sluttede klokken 2140.

__________________ ___________________ __________________ ____________________________________
Leif Gross Jensen
Keld Balle
Egon Petz
Ulla Sandgaard
Mogens Stendal
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