18. februar 2014
Ref. 01 2014

Referat af møde i Kommunikationsudvalget den 17. februar 2014

Mødet afholdtes over Skype fra kl. 19.00 til 21.15
Deltagere: Niels Nielsen, Carsten Seiring og Erik Siersbæk
Fraværende Henning Jensen
Mødeleder: Niels Nielsen
Referent: Erik Siersbæk
Sendt til: Kommunikationsudvalget, Avlsudvalget og Herefordforeningens bestyrelse og lægges på
hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Valg af referent
ES blev valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 16.11.2013
Referatet godkendtes
3. Meddelelser
NN omtalte AgroNord Kødkvæg, der afholdes den 8. marts i Messecenter Års.
Raceforeningerne etablerer en fælles stand. NN bemander den med PR materiale m. v. Der er
tilmeldt 22 Hereforddyr. Bent Sørensen er dommer.
Medlemsfortegnelse bliver først lavet, når alle kontingentindbetalingerne er indgået. Den kan
derfor ikke udsendes sammen med bladet, der kommer umiddelbart efter generalforsamlingen
den 22. marts. Deadline for bladet er i øvrigt 1. marts. Der afsættes 2 sider i bladet til omtale af
AgroNord Kødkvæg. Det forudsættes, at lokalredaktøren for Nordjylland laver omtalen. NN
sørger for gode fotos.
4. Nyt fra bestyrelsen (NN og CS)
Der henvises til referaterne
5. Herefordbladet – evaluering af seneste nummer og noget om det næste
CS oplyste, at flere annoncører/sponsorer i bladet og hjemmesiden var faldet fra. Man havde
ikke fundet, at man ”fik nok for pengene”. KU fandt det bekymrende. Der burde lægges en

strategi for rekruttering af nye – måske mere relevante – sponsorer. Måske professionel bistand
kombineret med medlemshvervekampagne. Lægges op til den ny bestyrelse. CS havde flere
ideer til næste blad. Der var plads til flere artikler.
6. Hjemmesiden – herunder ”køb/salg” sektionen
CS oplyste, at der havde været problemer for en del medlemmer med at logge på. Skulle nu
være afhjulpet af webmaster BA. ES fandt, at ”køb/salg” rubrikken ikke var brugervenlig
sammenholdt med andre tilsvarende. Også for få medlemsannoncører. CS drøfter det med
webmaster BA. Tilbagemelding til KU.
7. Kommunikationen (informationen) gennem mødereferaterne (opfølgning fra sidste møde)
Enighed om, at referaterne stadig kan optimeres som informationskilde for medlemmerne.
8. Medlemsfortegnelse og kalender
Se under pkt. 3. Kalender er ikke relevant og har næppe interesse.
9. Annoncer og sponsorater (opfølgning fra sidste møde)
Se under pkt. 5
10. Lokalredaktørerne (opfølgning fra sidste møde)
Ulla Sandgaard havde ønsket at ophøre. Det er beklageligt og NN vil tale med hende. Fortsat
ingen lokalredaktør for Vestjylland. ES havde skrevet referat fra klubgeneralforsamlingen.
11. Eventuelt
NN skriver til klubformændene om besøgsværter til Åben Stald den 10. maj. Oversigt kommer i
bladet. Selve omtalen af besætningerne kommer først i forbindelse med reportagen om
dagen.(For at undgå gentagelser).
KU anbefaler bestyrelse og udvalg i højere grad at anvende Skype.
ES ønskede at få nogle ældre Herefordblade for at lave reklame for foreningen.
CS lovede at tage sig af dette.
12. Næste møde
Møde afholdes kun, hvis behov måtte opstå.

NN afsluttede mødet.

Erik Siersbæk
referent

