Kommunikationsudvalget
20. juni 2012
HER KOM UDV REF 35

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Tirsdag den 19. juni 2012 klokken 1930 på Skype.
Til stede:

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

Mødeleder: Egon Petz.
Referent:

Mogens Stendal.

Sendt til:

Kommunikationsudvalget, Avlsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse samt lagt
på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Tilbagemelding fra bestyrelsen Niels Nielsen
3. Hængerlisten
4. Herefordbladet
5. Hjemmesiden, principper for Videndeling
6. Landsskuet i Herning
7. Pressemeddelelser
8. Næste møde den 7. aug. 2012 kl. 19.30 på skype
9. Eventuelt.
1.

Meddelelser

Der var ingen meddelelser.
2.

Tilbagemelding fra bestyrelsen ved Niels Nielsen

Bestyrelsen har godkendt, at præsentation af Dansk Hereford ved WHC i Canada skal foreligge
som trykt bilag til generel uddeling.
Egon Petz sørger for, i samarbejde med Gert Petz, at få fremstillet bilag.
Bestyrelsen har besluttet, at lokalredaktørerne kan få kørselsgodtgørelse.
Kommunikationsudvalget besluttede, at det sker efter samme retningslinjer som
kørselsgodtgørelse til bestyrelse og udvalg, i det Kommunikationsudvalgets formand i hvert enkelt
tilfælde forinden skal godkende aktiviteten.
Ulla Sandgaard foreslog, at bestyrelsen inden afrejsen til WHC i Canada forholder sig til den mail,
som P. J. Budler har sendt vedrørende hans planlagte initiativer under WHC.

www.hereford.dk

Herefordforeningen
Friskærvej 16, Rurup
6520 Toftlund
Tlf: 74 83 17 98 Mob: 40 53 17 98
E-mail: hereford@hereford.dk

3.

Hængerlisten

Egon Petz og webmaster Ulla Sandgaard har kontrakt klar til godkendelse i bestyrelsen.
4.

Herefordbladet

Kommende nummer af Herefordbladet bliver på 32 sider. Materiale er sendt til trykkeriet. Bladet
udkommer planmæssigt pr. 1. juli. Lene Sønderby Pedersen læser korrektur – dog læser Mogens
Stendal korrektur på egne bidrag til bladet.
Til næste nummer af Herefordbladet skriver Ulla Sandgaard samt Edel & Egon Petz om deltagelse
i WHC, mens Josephine Mortensen skriver om deltagelse i WHCs arrangementer for juniorer.
Egon Petz har aftalt med Bent Sørensen, at han skriver om Landsskuet og Kødkvægsskuet samt
tager billeder af vinderdyr.
5.

Hjemmesiden, principper for Videndeling

En del tidligere, faglige artikler er lagt på hjemmesiden. Artikler bliver mærket med dato og
forfatter. Dato for senest indlagte artikler skrives med rødt.
Kommunikationsudvalget bakker sekretæren op i hans håndtering af en sag vedrørende dyr på
salgslisten, hvor han har slettet anførte, uofficielle avlsværdital.
Kommunikationsudvalget besluttede, at menupunktet ”Dommerpanel” flyttes fra ”Avl” til ”Dyrskuer”.
Tilsvarende ændres ”New bulls” under ”English” til ”Semen”.
Resultat af test for Hypotrichosis lægges på hjemmesiden, når dyrets ejer er indforstået.
Ulla Sandgaard konstaterede, at kun få kommunikerer på Herefordforeningens Facebook.
6.

Landsskuet i Herning

Der er tilmeldt 38 Hereford til Landsskuet 2012, hvilket er det laveste antal i mange år.
Pokalvindere i 2011 får bevis/diplom, lavet i A4, i forbindelse med, at vandrepokalen overrækkes til
2012-vinderne. Kommunikationsudvalget konstaterede, at ansvaret for pokal-beviser ligger i
Dyrskueudvalget.
Nogle af beviserne for 2011 bliver eftersendt, da der først skal tages billeder af pokalerne ved dette
års Landsskue til brug på beviset. Mogens Stendal tager disse billeder samt billeder af
overrækkelse af pokaler 2012, som stilles til rådighed for Herefordforeningen, når den i 2013 laver
bevis til 2012-vinderne.
Kommunikationsudvalget var ikke tilfreds med de valgte farver på det bevis, bestyrelsen havde
godkendt. Ulla Sandgaard beslutter nye farver – i samarbejde med sekretæren.
Egon Petz laver program for Hereford samt tidsplan for bedømmelsen – sendes til udstillerne.
7.

Pressemeddelelser

Redaktøren udsender pressemeddelelse, når eksporten af Hereford er gennemført.
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8.

Næste møde

Næste møde holdes som skypemøde den 7. august 2012 klokken 1930, idet Bent Sørensen
deltager, da han kommer til at stå for dyrskuestoffet i avlsjournalen, der udgives i december 2012.
Redaktionsudvalget laver inden mødet oplæg til indhold i avlsjournalen.

9.

Eventuelt

Mødet sluttede klokken 2035.

____________________
Niels Nielsen

____________________
Lene Sønderby Pedersen

____________________
Egon Petz

____________________
Ulla Sandgaard
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