Referat af PR & kommunikationsudvalgsmødet, den 9. oktober 2009 kl. 09:00
Til stede: Werner – Palle - Dina
1.

Ordstyrer alle - Dina blev valgt som referent.
HUSK OPGAVE:

2.

Bladet til december.
a. Format: A3 foldet til A4
b. Antal sider 3 x A3 er lig 12 A4 sider i alt
c. Oplag: 1.000 eksemplarer til i alt ca. kr. 4.500,00
d. Finansiering: via annoncører
e. Distribution: eventuelt spejderne eller os selv
f. Udkommer december og juni
g. Egne medlemmer skal have brev for at få yderligere mail-adresser samt medlemsbevis.
h. Indhold:
i. 3 x borgerfokus
1. Anne Bjergvang - Werner
2. Claus brugsuddeler – Dinaj
3. Gunnar Andersen/Vandværk – Werner
ii. Forord fra formanden – Werner skriver oplæg til Morten – visioner omkring selve
byens udseende og indhold, fremtiden for kultur og tilbud.
iii. Æresborger - Werner
iv. Generalforsamling - Dina
v. Udtalelser for hvert udvalg – én fra hvert udvalg (vælger selv)
vi. Rebus-konkurrence – Palle
vii. Sladderspalten – Werner
viii. Byfesten – kulturudvalget
ix. Kulturarrangementer – afholdte og fremtidige – Thomas og Dina
x. Annoncører
1. PH, Gjerskov juletræer og Danske Bank – Werner
2. Pizzaria, Thai, Brugskunst, Terapeut, Dagli’Brugsen, Jacobsen Møbler,
Gundsø Auto, Erik Chr. Synshal, Mor & Co., GameHouse, Frisør
Rosentorvet, Lysgaard Vinduer & Døre – Dina
3. Dorthe Frisør – Palle
i. Næste blad – juni-udgave
i. Forslag: fokus på følgende borgere: PH samt organisten Elin samt én mere.
ii. Kirkens historie

3.

Hjemmeside
a. Palle laver en side med links til Thomas – Palle
i. Erhvervsliv, Institutioner (skoler, SFO’er, børnehaver og –huse samt dagpleje),
Fritidsliv (Gulddyssegården, Forsamlingshuset, G77, JGI, AOF, Hanebjælken m.fl.),
Grundejerforeninger, Roskilde kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Vejdirektoratet
m.fl.
b. Alle skal kigge på potentiel hjemmeside layout til næste møde – alle

4.

Opslagstavle og postkasse i Rosentorvets center – Dina

5.

Reklameidé fra Palle – stickers til medlemmers postkasser – jeg er OGSÅ medlem af
Gundsømagle Landsbyråd. Man skal komme med et oplæg til næste møde – alle

6.

Fremtidige møder foreslås afholdt hos Thomas og Dina, da de begge er medlemmer af
kommunikationsudvalget og helst vil undgå pasningsproblemer ved disse møder.

Dato for nyt møde blev søndag, den 8/11 kl. 09:00 på Runddyssevej nr. 7
Dagsorden til næste møde:
1. Valg af sekretær
2. Godkendelse af sidste referat
3. Opfølgning på blad
a. Godkendelse af udkast
b. Distributionsbeslutning
c. Udsendelse af breve og medlemskort – hvem gør hvad?
d. Reklame for udsendelse af bladet – hvem kontakter hvem?
e. Regnskab.
4. Hjemmeside
a. Valg af layout ud fra indkommende forslag
i. Hvem arbejder videre på den? Deadline 5. december (med bladets distribution)
ii. Hjælp udefra? Hvem og hvordan?
5. Opfølgning:
a. Postkasse/opslagstavle
b. Stickers
6. Eventuelt

