Kommunikationsudvalget
4. september 2012
HER KOM UDV REF 37

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Tirsdag den 4. september 2012 klokken 1930 på Skype.
Til stede:

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

Afbud:

Bent Sørensen.

Mødeleder: Egon Petz.
Referent:

Mogens Stendal.

Sendt til:

Kommunikationsudvalget, Avlsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse samt lagt
på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Avlsjournal 2012
2. Meddelelser
3. Hængerliste
4. Tilbagemelding fra bestyrelsen, Niels Nielsen
5. Herefordbladet
6. Hjemmesiden
7. EuroTier Hannover 13. – 16. november 2012, tyrebrochure – salgskatalog – diasshow
8. Update 2012
9. Pressemeddelelser
10. Næste møde den 9. oktober 2012
11. Eventuelt.
1.

Avlsjournal 2012

Egon Petz har fået et tilbud fra Lavpristrykkeriet:
 60 sider, oplag 600 stk.
 Omkostninger til tryk og opsætning: 21.000 kroner
 Dertil kommer porto, 20,75 kroner pr. stk.
Egon Petz søger en aftale med Bettina Kallehauge om at opsætte annoncer til avlsjournalen.
Bent Sørensen skriver om dyrskueresultater fra danske dyrskuer, mens Jens Michael Jensen
indhenter oplysninger fra dyrskuer i udlandet. Avlsudvalget bidrager med informationer om avl,
mens Egon Petz tager sig af resten.
2.

Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

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

Udvalget gennemgik Hængerlisten.
4.

Tilbagemelding fra bestyrelsen, Niels Nielsen

Fastlagte mødedatoer i bestyrelsen og Avlsudvalget er sendt til Ulla Sandgaard.
Gert Petz planlægger at invitere formændene for de nordiske herefordforeninger til et møde først
på vinteren.
5.

Herefordbladet

Næste blad bliver på cirka 30 sider (netversion). Bladet planlægges klar til at lægge på
hjemmesiden den 28. september.
6.

Hjemmesiden

Udvalget besluttede, at klubbernes afholdte arrangementer bliver stående på hjemmesiden, indtil
næste årsplan for arrangementer foreligger.
Ulla Sandgaard laver billedserie på 30-40 billeder fra WHC i Canada.
7.

EuroTier 2012

Den danske og tyske herefordforening har en fælles stand på EuroTier i Hannover, 13.-16.
november.
Dansk andel af omkostninger til stand: 28.000 kroner. Samlet budget for at deltage i EuroTier
2012: 35.000 kroner.
Vokslev Eik udstilles på EuroTier og præsenteres dagligt i ringen. Ejerne af Eik forventer, at tyren
inden EuroTier er solgt til en tysk køber.
Edel & Egon Petz passer Vokslev Eik og stand.
Egon Petz har fået et tilbud fra Lavpristrykkeriet om fremstilling af tyrekatalog i A5 og farver: 12
sider i 1.000 eksemplarer, pris 3.740 kroner.
Kommunikationsudvalget tilbyder medlemmerne besætningsannonce for 300 kroner.
Kataloget – én udgave – skal trykkes på tysk og engelsk og eventuelt russisk. Egon Petz tager
kontakt til personer, det kan oversætte til de tre sprog samt tager kontakt til avlsudvalgets formand
for at få avlsrelateret stof til kataloget.
Der laves tyreblad (som på hjemmesiden) for aktuelle insemineringstyre, hvoraf der kan
eksporteres sæd – A5 og farver. Desuden indsættes et tyreblad uden dansk tekst, men hvor alle
tekster er oversat til tysk, engelsk og eventuelt russisk.
Udkast til tyrekatalog klar til næste møde.
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Gert Petz og Egon Petz har talt om at lave et salgskatalog til uddeling på EuroTier. Danske
herefordavlere kan få tyre (dyr) til salg optaget i kataloget (A5):
a) Enten to sider, hvor den ene side er stamtavle for tyren og den anden side et foto af tyren +
besætnings-/ejerinformationer
b) Eller 1 side pr. dyr med relevante data om dyret, billede, besætningsinformationer samt
henvisning til www.hereford.dk med fuld stamtavle.
Ulla Sandgaard og Egon Petz afklarer a) eller b).
Ulla Sandgaard lægger mulighed for besætningsannonce i tyrekatalog samt om optagelse i
salgskatalog på hjemmesiden.
Optagelse i salgskatalog skal være omkostningsneutralt for Herefordforeningen.
Udkast til salgskatalog skal være klar til næste møde.
Ulla Sandgaard laver diasshow med blandt andet aktuelle insemineringstyre til at vise på standen.
8.

Update 2012

Update skal udsendes sidst på året.

9.

Pressemeddelelser

Ingen aktuelle emner at skrive om.

10. Næste møde
Næste møde er aftalt til tirsdag den 9. oktober klokken 1930 på skype.

11. Eventuelt
Mødet sluttede klokken 2100.

____________________
Niels Nielsen

____________________
Egon Petz
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____________________
Lene Sønderby Pedersen

____________________
Ulla Sandgaard
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