Kommunikationsudvalget
18. januar 2013
HER KOM UDV REF 40

Referat af møde i Kommunikationsudvalget
Tid og sted: Tirsdag den 15. januar 2013, kl. 19 00 på Skype.
Til stede:
Afbud:

Niels Nielsen, Lene Sønderby Pedersen, Egon Petz og Ulla Sandgaard

Mødeleder: Egon Petz.
Referent:

Ulla Sandgaard

Sendt til:

Kommunikationsudvalget, Avlsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse samt lagt
på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Valg af mødereferent
3. Tilbagemelding fra bestyrelsen Niels Nielsen
4. Herefordbladet, ny redaktør pr. 1. april 2013, annonce priser 2013
5. Hjemmesiden, tyreblade, salgsliste, priser på bannere og besætningslink
6. Strategidag den 2. februar 2013
7. Annoncer i Landbrug Syd, salg af dyr
8. Pressemeddelelser
9. Næste møde den 26. februar 2013
10. Evt.
1. Meddelelser
Mail fra Anni Søndergaard behandles under pkt. 5, evaluering af Agromek 2012 som nr. 5a.
Mogens Stendal har ønsket at stoppe som sekretær for kommunikationsudvalget.
2.

Valg af referent

Ulla skriver referat.
3.

Tilbagemelding fra bestyrelsen ved Niels Nielsen

- Bestyrelsen beder om, at KU overvejer at skrive om salg af vinderdyr på dyrskuer (blad og
hjemmeside). Det må ikke profilere enkeltbesætninger og det skal være god reklame for Hereford.
KU afventer drøftelse på strategidagen den 2.2.2013
- Bestyrelsen anmoder om forslag fra KU til oplæg på strategidagen.
Forslag fra KU: Hvordan skal vi profilere Hereford?
1. Herefordbladet – udgivelser, indhold.
2. Hvad er god nyhedsformidling?
3. Brug af Facebook, lukket dialogforum eller andet?

www.hereford.dk

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

Niels Nielsen tager tidligere forsalg fra KU om udenlandsk ”bladmedlemsskab” og medlemsliste på
lukket del af hjemmeside med til bestyrelsens næste møde.
4. Herefordbladet, ny redaktør pr. 1. april 2013, annonce priser 2013

Der er ikke kommet nogen reaktioner på Avlsjournalen. Er det sådan, den skal laves?
Egon sender snarest oversigt over indhold i næste blad. Egon tilbyder også at samle materiale til
bladet 1. juli. Der søges ny redaktør. Annonceres på hjemmesiden.
Priser: alle priser fortsætter uændret i 2013. Opdateret notat med udgivelser og priser sendes til
alle medlemmer.

5. Hjemmesiden, tyreblade, salgsliste, priser på banner og besætningslink
Hjemmesiden kører godt.
Anni Søndergaard har i en mail bedt om en lukket gruppe på Facebook til medlemsdebat og har
foreslået straksbilleder og resultater fra dyrskuer via mobiltelefon til Facebook. Da der er meget få
Herefordmedlemmer tilmeldt Facebook og da det ikke er muligt at lave en lukket gruppe på en
firmaside, kan vi ikke imødekomme ønsket. Dyrskueresultater kommer normalt hurtigt på
hjemmesiden og vi finder det ikke nødvendigt, at lave yderligere service på dette. Egon sender
svar til Anni. (Sendt den 16.1.2013).
Set i lyset af, at sekretæren stopper den 1.4.2013, søger Ulla at få skabeloner til tyreblade til videre
brug og blive indført i arbejdet med salgslisten. Ullas eventuelle arbejde med dette forudsætter, at
der leveres de nødvendige oplysninger til tyrebladene og stamtavler til salgsdyr, da det kræver
adgang til kvægregistreringen.
Annoncer på hjemmesiden: (uændrede priser i 2013)
Rullende bannere:
1500 kr.
Fast banner:
500 kr.
Besætningslink
500 kr.
Der lægges besked på hjemmeside om snebilleder.
5a. Evaluering af stand på Agromek 2012
Det er Niels’s indtryk,at standen blev besøgt af mange udlændinge, særligt fra Østeuropa.
Brochurerne på engelsk, tysk og russisk var meget værdsat.
6. Strategidag den 2. februar 2013
Se forslag fra KU under pkt. 3.
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Ulla tilbyder at lave lidt statistik over besøg på diverse blade og brochurer. Som alle kan se, er
der mange besøg på hjemmesiden. Siden den 19. november 2012, da tælleren blev sat på, har
der dd. været 27.500 besøg.
7.

Annoncer i Landbrug Syd, Nord, Øst og Fyn vedr. salg af dyr

Niels Nielsen tager spørgsmål om salgsannoncer med til bestyrelsen.
8.

Pressemeddelelser

Egon laver en pressemeddelelse om Herefords eksportsucces i 2012, om engelsk dommers køb af
vindertyr og om EuroTier. Ulla søger at få distributionsliste fra Mogens Stendal.
9.

Næste møde

Næste møde er den 26. februar 2013, kl. 19 30 på Skype – Egon ringer op.

10. Eventuelt
Åben Stald den 4. maj 2013, Kødkvægets Dag: Keld Balle har skrevet til klubformændene om
besøgsbesætninger. Egon og Keld laver annonce.

____________________
Niels Nielsen

____________________
Lene Sønderby Pedersen

____________________
Egon Petz

____________________
Ulla Sandgaard
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