Herefordforeningen
Kommunikationsudvalget
1. april 2012
HER KOM UDV REF 32

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Torsdag den 29. marts 2012 klokken 1830 på Hejse Kro, 7000 Fredericia.
Til stede:
Niels Nielsen, Lene Sønderby Pedersen, 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. Planlægning – strategi – fordeling af opgaver
3. Hængerliste
4. Hjemmeside – dialogboks - billeder
5. Herefordbladet – breed journal 2012 indhold m. m.
6. Brochure 2012, evt. tyrebrochure – faktablad bedste besætning 2011
7. Annoncering åben stald den 12. maj 2012
8. Brevpapir
9. Værtsgaver WHC
10. Medlemsliste – velkomstpakke
11. Næste møde
12. Eventuelt
Formanden for Kommunikationsudvalget, Egon Petz, rettede en særlig velkomst til Lene Sønderby
Pedersen og Niels Nielsen, der er nye medlemmer af udvalget.
1.

Meddelelser

Egon Petz oplyste, at Herefordforeningen udbetaler kørepenge til udvalgsmedlemmer – statens
laveste takst (dog den højeste takst, hvis kørslen foregår inden for normal arbejdstid).
2. Planlægning – strategi – fordeling af opgaver
Udvalget gennemgik og tilpassede gældende forretningsordener for Kommunikationsudvalget,
webmaster og redaktør. De tilpassede forretningsordener sendes til bestyrelsen for endelig
godkendelse.
I forbindelse med gennemgang af forretningsordener konstaterede/besluttede udvalget følgende:
 Udvalget opfordrer PJ Budler til at lægge Herefordforeningens Update på den
internationale herefordhjemmeside, www.herefordbreeder.net
 Udvalget opfordrer bestyrelsen til at fremsende kvartalsvise regnskaber for udvalget
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Udvalget skønner, at der vil være administrative fordele ved at vedligeholde og opdatere
foreningens medlemskartotek og den økonomiske administration af foreningen
(bogholderifunktion) et og samme sted og mener, at aktiviteterne med fordel kan samles i
bogholderifunktionen. Udvalget indstiller til bestyrelsen at samle disse funktioner
Ulla Sandgaard overtager funktionen som nyhedsformidler fra Mogens Stendal, idet Egon
Petz har ansvaret for at indsamle nyheder af generel, landbrugsmæssig karakter
Niels Nielsen overtager ansvaret for PR-stande på dyrskuer samt administration/fordeling
af PR-materialer (efter Egon Petz).

Udvalget bekræftede desuden følgende arbejdsfordeling:
Webmaster – Bettina Kallehauge
 Teknisk webmaster, herunder udvikling af hjemmesiden og oprettelse af nye menupunkter
 Instruerer administratorer af hjemmesiden.
Webmaster (Ulla Sandgaard)
 Opdaterer hjemmesiden og holder den ved lige (herunder nyheder, inklusive
dyrskueresultater og opdatering af personoplysninger)
 Billedkartotek og billeder
 Holder funktionsmails og maillister ved lige (vi undersøger muligheden for at trække
maillister fra medlemskartoteket)
 Sender nyhedsmails til medlemmer samt Update (til udenlandske kontakter)
 Er nyhedsformidler, i samarbejde med Egon Petz.
Egon Petz laver kontrakt mellem Herefordforeningen og Ulla Sandgaard.
Redaktør (Mogens Stendal)
 Herefordbladet
 Pressemeddelelser
 Update
 Brochurer
 Folder – oversigt over medlemmer
 Opdaterer salgslisten.
Keld Balle
 Medlemsdatabasen
 Velkomstpakke til nye medlemmer
 Udsender breve til medlemmer, der ikke har en e-adresse
 Opdaterer og leverer adresselister til udsendelse af Herefordbladet
 Administration af ærespræmier til dyrskuer.
Udvalget afventer bestyrelsens beslutning om administration af medlemsdatabase og
bogholderifunktionen.
Egon Petz
 Annoncører
 Sponsorer
 Beklædning (showveste, slips, caps, tøjdyr).
Niels Nielsen
 PR-stand på Landsskuet og Kødkvægsskuet (opsætning, materialer, bemanding)
 PR-materialer til klubber og øvrige dyrskuer.
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3. Hængerliste
Aftalte opgaver er løst.
4. Hjemmeside, dialogboks, billeder
Egon Petz har for det kommende år lavet aftale med kunder om bannere, annoncelinks samt andre
aftaler, der giver økonomisk bidrag til Herefordforeningen.
Det vil koste 4.500 kroner at etablere en dialogboks på hjemmesiden. Vi kan imidlertid etablere en
offentlig facebookside, hvor tilsvarende kommunikation kan etableres. Udvalget besluttede at
etablere en facebookside, og efterfølgende evaluere, om den lever op til udvalgets forventninger
og krav.
Ulla Sandgaard påpegede, at der er behov for at udskifte nuværende ”faste” billeder på
hjemmesiden.
Ulla Sandgaard ønskede, at bestyrelsen beslutter, om Hereford Ungdom kan have ”eget tøj”.
Hereford Ungdom ønsker omtale/markedsføring af eget tøj på hjemmesiden.
5. Herefordbladet, breed journal 2012
Kommunikationsudvalget drøfter senere indholdet i breed journal 2012, lige som udvalget senere
beslutter, hvad publikationen officielt skal hedde.
Om indhold i Herefordbladet henholdsvis hjemmesiden besluttede Kommunikationsudvalget:
 Omtale af arrangementer i klubberne bringes alene på hjemmesiden – gerne med en
billedserie, hvor man kan bladre fra det ene billede til det næste
 Omtale af klubarrangementer bringes ikke i Herefordbladet
 Klubberne, Kommunikationsudvalget og lokalredaktørerne sender løbende indlæg til
hjemmesiden til nyhedsformidler Ulla Sandgaard
 I Herefordbladet bringes stof af ”blivende værdi”
 Udvalget forudser, at Herefordbladet fremover kommer til at omfatte færre sider, i det flere
og flere informationer bringes på hjemmesiden, lige som vi vil tilstræbe, at en given
information kun bringes enten på hjemmesiden eller i Herefordbladet (dette gælder dog
ikke omtale af dyrskueresultater, som løbende bringes på hjemmesiden samt i breed
journal i december).
6. Brochure 2012
Mogens Stendal laver ny brochure inden Åben Stald den 12. maj 2012 – med opdaterede
oplysninger om Herefordforeningens organisation mm. Ulla Sandgaard og Mogens Stendal aftaler
nyt billede til forsiden. Al anden tekst er uændret i forhold til 2011. Der skal QR-kode med på side
2.
Avlsudvalget vurderer og beslutter, om der skal laves en brochure med aktuelle insemineringstyre.
Kommunikationsudvalget laver faktablad om Henning Kristensen, Nykøbing Sj., der har
kødkvægsbesætningen med det bedste økonomiske resultat i 2011 på tværs af racer – A4-side
med tryk på for- og bagside.
7. Annoncering Åben Stald 2012
Der er afsat 10.000 kroner på Kommunikationsudvalgets budget 2012 til at annoncere for Åben
Stald 2012.
Egon Petz laver og indrykker annonce i relevante medier.
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Det er vigtigt, at den lokale herefordklub laver PR for Åben Stald (Kødkvægets Dag) i relevante
medier i den aktuelle kødkvægsregion. Keld Balle kontakter og inspirerer klubberne vedrørende
dette.
8. Brevpapir
Inden mødet havde Ulla Sandgaard lavet forslag til brevpapir med info i top- og bundtekst.
Udvalget ønsker ”den brede udgave” i topteksten. Ulla Sandgaard gør brevpapiret færdigt og
formidler det til relevante brugere af brevpapiret.
9. Værtsgaver WHC 2012
Herefordforeningens planer om at etablere en grupperejse for medlemmer til WHC 2012 i Canada
bliver alligevel ikke til noget. Derfor skønner Kommunikationsudvalget, at der ikke er behov for
gaver fra foreningen til at uddele ved besætningsbesøg med mere.
Udvalget opfordrer dog bestyrelsen til, at have en gave til værtsforeningen i forbindelse med den
officielle afslutning på WHC-kongressen.
10. Medlemsliste, velkomstpakke
Keld Balle udsender fortsat velkomstpakke til nye medlemmer samt opdaterer medlemskartoteket
(se dog punkt 2 i dette referat).
11. Næste møde
Næste møde er aftalt som et skype-møde tirsdag den 24. april 2012 klokken 1930.
12. Eventuelt
Kun få medlemmer har reageret på opfordringen til at indsende info, som skal kunne ses på den
internationale herefordhjemmeside, www.herefordbreeder.net. I aprilnummeret af Herefordbladet
og i medlemslisten 2012 opfordres medlemmerne til at indsende ønsket info til sekretæren.
Sekretæren sender oplysninger om de medlemmer, der har bekræftet, de ønsker at blive optaget,
til P.J. Budler, administrator af www.herefordbreeder.net.
Mødet sluttede klokken 2140.

__________________
Keld Balle

___________________
Lene Sønderby Pedersen

___________________
Ulla Sandgaard

__________________
Egon Petz

___________________
Mogens Stendal
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