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HER KOM UDV REF 38

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Mandag den 8. oktober 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. Hængerlisten
3. Tilbagemelding fra bestyrelsen Niels Nielsen
4. Herefordbladet, Netbladet, Avlsjournalen
5. Hjemmesiden, WWW.herefordbreeder.net annonce for sædsalg og ajourføring
6. EuroTier i Hannover 13. – 16. november 2012, diasshow, sædkatalog, tyrekatalog
7. UPDATE 2012, udsendes inden Agromek
8. Pressemeddelelser
9. Næste møde den 6. november 2012
10. Eventuelt.
1.

Meddelelser

Der var ingen meddelelser.
2.

Hængerlisten

En del opgaver er ikke endeligt afsluttede.
3.

Tilbagemelding fra bestyrelsen, Niels Nielsen

Ingen emner.
4.

Herefordbladet, Netbladet, Avlsjournalen

Netudgaven af Herefordbladets oktobernummer på hjemmesiden har været pænt besøgt. Pr. d.d.
har der været cirka 1.400 visninger – og tilsvarende af juli-nummeret, mens de øvrige numre af
Herefordbladet ligger på cirka visninger.

www.hereford.dk

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

Der er budgetteret med 5.500 kroner for trykkeriets opsætning af netudgaven, men den endelige
pris bliver sikkert lidt lavere.
Redaktionsudvalget har fokus på læsning af korrektur på indsendte artikler og er opmærksom på
at indsætte gode billeder på sider med kun lidt tekst.
Avlsjournalen er planlagt til 60 sider, og kan derfor udsendes til den portotakst, vi plejer at betale.
5.

Hjemmesiden

Udvalget ønsker en tæller, der viser antal besøg på www.hereford.dk. En tæller koster 800 kroner,
og udvalget indstiller til bestyrelsen, at bevilge en sådan.
Ulla Sandgaard er kontaktperson til P. J. Budler, der har en international herefordhjemmeside på
www.herefordbreeder.net med oplysninger fra de forskellige lande En del informationer på den
danske side trænger til en opdatering. Vi ønsker blandt andet vist bedste han- og hundyr fra
kødkvægsskuet og Landsskuet.
Ulla Sandgaard undersøger prisen for at avertere/vise de aktuelle, danske sædtyre.
Alle medlemmer af Herefordforeningen er vist på hjemmesiden.
6.

EuroTier 2012

Ulla Sandgaard laver diasshow med blandt andet billeder af de tyre, der er med i sædkataloget
samt naturbilleder med Hereford, suppleret med tekster, der indeholder konkrete budskaber.
Avlsudvalget har afleveret opdaterede tyreblade samt tekst til sæd- og tyrekatalog. Der skal
tilmeldes mindst 10 tyre til salg for at tyrekataloget trykkes.
7.

Update 2012

Egon Petz har lavet foreløbig oversigt over emner til Update. Deadline for input på engelsk er
mandag den 22. oktober.

8.

Pressemeddelelser

Ingen aktuelle emner at skrive om.

9.

Næste møde

Næste møde er onsdag den 7. november klokken 1930 på skype.

10. Eventuelt
Herefordforeningen holder strategidag lørdag den 2. februar 2013. Deltagere er bestyrelse, udvalg
samt klubbestyrelser.
Mødet sluttede klokken 2050.
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