Kommunikationsudvalget
22. maj 2012
HER KOM UDV REF 34

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Tirsdag den 22. maj 2012 klokken 1930 på Skype.
Til stede:

Niels Nielsen, Lene Sønderby Pedersen, Egon Petz og Ulla Sandgaard
– samt Mogens Stendal.

Mødeleder: Egon Petz.
Referent:

Ulla Sandgaard (dagsordenens punkt 7) og Mogens Stendal.

Sendt til:

Kommunikationsudvalget, Avlsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse samt lagt
på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Evaluering af Åben Stald den 12. maj
3. Tilbagemelding fra møde i bestyrelsen, Niels Nielsen
4. Hængerlisten
5. Herefordbladet
Forslag til indhold sendes særskilt
Redaktionsudvalget består af Lene Sønderby Pedersen, Niels Nielsen og Egon Petz
6. Hjemmesiden
Hypotrichosis, salgsliste (bilag vedlagt)
7. Plancher af materiale i Brochure 2012
Forslag: Planche af opslag med Henning Kristensen samt planche af forsidebillede med tekst i
bunden af billedet (i stedet for VALTRA): Med Hereford er kemien altid i orden
8. Landsskuet i Herning, 6.-8. juli 2012
9. Pressemeddelelser
10. Næste møde den 19. juni 2012
11. Eventuelt.

1.

Meddelelser

Der var ingen meddelelser.
2.

Evaluering af Åben Stald den 12. maj

Udvalget har ikke fået tilbagemeldinger fra to af klubberne; men fra fire af klubberne er der positive
meldinger om mange besøgende og en god stemning.
Egon Petz samler Åben Stald-rapporter fra lokalredaktørerne og laver en samlet afrapportering til
Dansk Kødkvæg (Jørgen Skov Nielsen). Rapporterne kommer i Herefordbladet, men Egon Petz og
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Ulla Sandgaard laver et sammendrag, der sammen med billeder fra arrangementerne lægges på
hjemmesiden. Det er udvalgets vurdering, at tidspunktet er godt og koordineringen med Dansk
Kødkvæg har givet megen presseomtale.
3.

Tilbagemeldinger fra bestyrelsen

Bestyrelsen har ikke holdt møde siden seneste møde i Kommunikationsudvalget.
4.

Hængerlisten

Udvalget gennemgik den aktuelle liste.
5.

Herefordbladet

Redaktionsudvalget (Niels Nielsen, Lene Sønderby Pedersen og Egon Petz) har holdt møde og
aftalt bidrag til næste nummer af Herefordbladet. Et par af de planlagte artikler må af forskellige
årsager udgå eller udskydes til et senere nummer.
Erik Siersbæk ønsker at stoppe lokalredaktør, og Egon Petz arbejder på at finde en afløser.
6.

Hjemmesiden

Landbrug & Fødevarer, Kvæg (Skejby) har strammet op på proceduren for udtræk af den enkelte
landmands data fra Kvægdatabasen. Det betyder blandt andet, at Mogens Stendal nu kun kan
trække stamtavler til dyr på Salgslisten, når ejeren skriftligt har meddelt Skejby (KvægIT), at man
legaliserer ham, det vil sige godkender, at han får adgang til besætningens data.
Ulla Sandgaard får lavet link på hjemmesiden, hvorfra medlemmer kan trække det nødvendige
skema til legalisering.
7.

Plancher af materiale fra Brochure 2012

Lavpristrykkeriet kan fremstille plancher i størrelsen 60 x 80 cm for 79,50 kroner pr. stk.
Udvalget besluttede at fremstille syv sæt af opslaget med Henning Kristensen i Brochure 2012
samt billedet af brochurens forside.
Mogens Stendal foreslog at erstatte Valtra-logoet med en sigende tekst (fremgår af dagsordenen),
men Egon Petz afviste forslaget med henvisning til aftale med Valtra, hvilket et flertal i udvalget
accepterede.
Det er efterfølgende aftalt, at planchen redigeres således, at årstallet fjernes og den foreslåede
tekst tilføjes samtidig med, at Valtra beholdes.
Der bliver et sæt af plancherne til hver klub + et sæt, som Niels Nielsen opbevarer.
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8.

Landsskuet i Herning, 6. – 8. juli 2912

Niels Nielsen og Egon Petz sætter standen op og laver bemandingsplan, tidsplan for bedømmelse,
program for Hereford med mere.
9.

Pressemeddelelser

Udvalget havde ingen forslag til indhold (emner) til pressemeddelelser.
10. Næste møde den 19. juni 2012
Mødet holdes som planlagt.

11. Eventuelt
Ulla Sandgaard foreslog information om Herefordforeningens deltagelse i WHC i Canada i juli lagt
på hjemmesiden. Resultatet er blevet, at Herefordforeningen alligevel ikke arrangerer en tur for
medlemmer til WHC, og derfor har foreningen ikke et overblik over, hvem og hvor mange
medlemmer, der deltager; men hvis Ulla Sandgaard får relevante oplysninger, lægger hun dem på
hjemmesiden.
Ved konferencen præsenterer formand Gert Petz status for dansk Hereford ved en PowerPointpræsentation. Kommunikationsudvalget foreslår bestyrelsen at trykke og uddele præsentationen til
deltagerne i WHC.
Edel Petz skriver om dyrskuet i Åbenrå til hjemmesiden (og avlsjournalen i december), mens Niels
Nielsen skriver om skuerne i Varde og Ribe – herunder sørger for billeder.
Mødet sluttede klokken 2050.
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____________________
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