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Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Onsdag den 8. november 2012 klokken 19 30 på Skype.
Til stede:
Afbud:

Niels Nielsen, Lene Sønderby Pedersen, Egon Petz og Ulla Sandgaard
Mogens Stendal var desværre nødsaget til at melde afbud en halv time før mødet.
Lene Sønderby Pedersen indvilligede i at skrive referat.

Mødeleder: Egon Petz.
Referent:

Lene Sønderby Pedersen

Sendt til:

Kommunikationsudvalget, Avlsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse samt lagt
på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Hængerlisten
3. Tilbagemelding fra bestyrelsen Niels Nielsen
4. Agromek, stand hal Q og socialstand i kvægstalden
5. Kalender 2013
6. Herefordbladet, avlsjournalen
7. Hjemmesiden, www.herefordbreeder.net, annonce sædsalg
8. Eurotier i Hanover den 13. – 16. nov. 2012
9. Pressemeddelelser
10. Næste møde den 4. dec.2012
11. Evt.

1. Meddelelser
Egon orienterede om, at han er blevet tilbudt at få skrevet artikler fra Wesselink, Holland mod
betaling – dette var der enighed om, at takke nej tak til.
2.

Hængerlisten

Udsættes til næste møde.
3.

Tilbagemelding fra bestyrelsen ved Niels Nielsen

Forespørgslen om tæller til hjemmesiden blev godkendt i bestyrelsen. Ulla sætter i værk.
4. Agromek, stand hal Q og socialstand i kvægstalden
Der snakkes om bemandingen fra tirsdag – fredag. Der er ønske om, at der bemandes med 2
mand tirsdag og onsdag.

www.hereford.dk

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

Opsætningen af standen bliver mandag kl. 14, dette tager Niels og Egon sig af – den skal være
klar til tirsdag morgen.
Der bliver medtaget slideshow, tyrekatelog, sædkatelog, T-shirts, showtøj og andet Herefordmateriale.
Torsdag og fredag vil standen bemandes med udstillerne.
Der laves en ”social stand” i stalden.
5.

Kalender 2013

Kalender 2013 laves på samme måde som 2012 kalenderen
6. Herefordbladet, avlsjournalen
Egon oplyser, at der p.t er 4 1/2 side reklame til næste Herefordblad.
Der er deadline d. 19. november 2012, afleveres til posten den 14.december 2012.
Vedr. annoncerne i bladet til hjemmesiden gør Ulla opmærksom på, at ”tavlen skal viskes ren”,
inden der bliver indsat nye besætningsannoncer.
7. Hjemmesiden, www.herefordbreeder.net, annonce sædsalg
Ulla har på det sidste igen lavet et stort arbejde på hjemmesiden. Der snakkes om at tyrekataloget
og sædkataloget (EuroTier udgaven) bliver lagt ind på hjemmesiden.
Der er sendt en nyhedsmail ud til alle i udlandet om medlemskab for udenlandske medlemmer.
Der foreslås en mulighed for et særligt udenlandsk medlemskab, hvor de vil kunne få adgang til
webbladene. Disse vil dog stadig være på dansk.
Der sendes forslag til bestyrelsen om ”elektronisk abonnement” for udlændinge, for at få adgang til
webbladet og den lukkede del (det der kræver log-in) på hjemmesiden. Prisen foreslås til 250 kr.
Forslag fra et medlem til at medlemslisterne i foreningen fra år 2012, vil blive lagt ind under den
”lukkede” del på hjemmesiden støttes af Kommunikationsudvalget (beror på afklaring af
”lovlighed”)
8.

EuroTier i Hannover den 13. – 16. november 2012

Der opfordres til, at der bliver lagt information om EuroTier på hjemmesiden.
9.

Pressemeddelelser

Ingen pressemeddelelser
10. Næste møde
Næste møde d. 4. dec. 2012, kl. 19 30 på Skype – Egon ringer op.

11. Eventuelt

Kommunikationsudvalget

Referat 35, Skype den 19. juni 2012

Side 2

Vi har drøftet det elektroniske blad og der opfordres til, at man spørger rundt i landet på
bestyrelsens rundtur i klubmøderne om medlemmernes holdninger omkring dette.
Vi vurderer på tilbagemeldingerne senere og undersøger evt. prisstigninger i kontingentet i forhold
til trykt blad.

____________________
Niels Nielsen

____________________
Lene Sønderby Pedersen

____________________
Egon Petz

____________________
Ulla Sandgaard

Kommunikationsudvalget

Referat 35, Skype den 19. juni 2012

Side 3

