Referat af PR-udvalgsmøde lørdag d. 11. maj 2018 hos Aase Ingerslev, Vestergade
39, 5672 Broby

Tilstede er Mikkel Christiansen, formand for PR-udvalget(MC), Aase Ingerslev, webmaster, Leif Bach
Sørensen(LBS), Hanne Viborg Kristiansen(HVK), og Michael Ingerslev(MI)
Afbud: Ove Engbjerg og Klaus Brems
Referat Aase Ingerslev
Dagsorden:
1: Velkomst
2: Hvad skal vi lave i udvalget.
3: Bladet
4: Ny tyrebrochure
5: Hjemmeside
6: Jubilæet i 2019.
7: Evt.
1: Velkomst
MC byder velkommen. Herefter kort præsentationsrunde på opfordring af LBS.
2: Hvad skal vi lave i udvalget.
Kort snak om de forskellige arbejdsopgaver
3: Bladet
Udvalget ønsker at bladet sendes til PR-formand til korrektur inden trykning. LBC foreslår at man måske
begynder at tænke på elektronisk blad. Der er dog enighed om at tiden nok ikke helt er klar til det endnu.
MI foreslår at vi, f.eks. i avlsjournalen, får artikler fra de forskellige store skuer og events rundt om i vores
nabolande og andre store herefordlande. Dette er der enighed om og vi får kontaktet de pågældende
lande. Vi opfordrer til at sende billedmateriale og andet relevant til redaktøren. Der er ønske om at give HU
noget mere blad/forsideplads.
MI laver lidt research på at finde en ung hjælper/elev til redaktørjobbet
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4: Ny tyrebrochure
KB har kontaktet MC vedr. den nye tyrebrochure, udvalget har ikke været inde over dette, da det skulle
sættes hurtigt i værk for at blive klar til sommerens dyrskuer og udvalget ikke havde nået at holde møde.
Vi taler også om den infobrochure vi har, denne bruges færdig og med Kødkonceptflyer som indstik. Vi kan
så få lavet en opdatering i forbindelse med 50-årsjubilæet i 2019.
5: Hjemmeside
Vi har haft en del udfordringer med hjemmesiden det seneste års tid. Både fordi vi har fået lavet ny
forbrugerdel som skulle samkøres med den gamle del og i forhold til at vi mangler en ny webmaster.
MC har talt med Graphic Solutions, Bettina Kallehauge og Lisbeth Tobiassen vedr. den fremtidige tekniske
support på hjemmesiden.
Der er enighed i udvalget om at tilbyde Graphic Solutions det fremtidige samarbejde. MC tager et møde
med Bettina og Emma Christiansen vil gerne læres op i at kunne opdatere hjemmesiden og dette sættes i
værk
Ny og gammel del skal opdateres.
Vi drøfter om vi fortsat skal have en lukket del på hjemmesiden, eller det er lettere for folk at benytte siden
hvis man ikke skal logge ind. MC tager spørgsmålet med til bestyrelsen.
6: Jubilæet i 2019.
Herefordforeningen fylder 50 år d. 8. august 2019. Vi laver et flot Landskue og et flot HU-show.
Der laves en decideret jubilæumsfest for alle medlemmer, datoen bliver d. 28. september 2019. Festen
planlægges afholdt på Fyn. MI er ind over kødet. Der laves et opslag til hjemmesiden, blad og udsendelse
som nyhedsmail snarest.
Der arbejdes på at lave en eller form for auktion over f.eks. to kvier.
Der skal laves et 50-jubilæums logo, Bettina kontaktes omkring dette.
MI foreslår at der kan laves en rabatordning til Landskuet 2019 så vi kan få mange dyr tilmeldt. Der er
enighed om dette.
7: Evt.
HVK spørger ind til medlemsfolder, vi skal undersøge om den nye databeskyttelseslov er et problem.
MI er der noget PR-udvalget skal tage sig af på Landsskuet eller Agromek. Som udgangspunkt er det
avlsudvalget og PR-butikschefen som tager dette.

Næste møde 10.november kl. 10 hos Aase.

