Referat af PR- og kommunikationsmødet, den 2. februar 2011 kl 19-21
Deltagere: Suki, Palle, Werner og Dina
Fravær: Jens
1. Valg af dirigent
- Alle
2. Valg af referent
- Dina
3. Hjemmesiden
- Vedligeholdelse
i. Palle har fået et mini kursus (med personlig ene-instructeur) og nu er hjemmesiden blevet meget mere spændende, alle opfordres til at sende ind mht. hvilke arrangementer, som forekommer i byen, og som bør komme på kalenderen. EN NY SE-HVAD-DER-SKER-I-DIN-BY KALENDER.
ii. Palle bliver tovholder på hjemmesiden, så alle skal sende indlæg til ham. Også forslag til debatter.
iii. Dina forslog en konkurrence på 10 x 2 uger på hjemmesiden, hvor man skulle
finde en “ting” (hjerte, symbol eller andet) et eller andet sted på hjemmesiden,
så kunne man vinde vin eller andet spændende. Vi besluttede i stedet, at
Werner laver nogle landsbyrelevante spørgsmål og sender til Palle, der opstiller og koordinerer
- Annoncører
i. Lave en mail - noget om hjemmesiden, om konkurrencen, også om den flyer,
som bliver uddelt ifm.. arrangementer, konkurrencer på hjemmeside, medlemsfest og kommende sommerfest. (reklamer på den også), oversigt over arrangementer og medlemsfesten mere deltaljeret. Dina - send excel-ark til Palle. Werner sender 10 lokalspørgsmål til Palle. Og lodtrækningen kommer Palle
til at stå for. Alle skal sende deres forslag indenfor 8-10 dage.
- Der ønskes en tæller på hjemmesiden, som viser antal besøgende.
4. Bladet
- Dina kontakter Else Olsen og oplyser hvornår blad udkommer
- Bladet skal ud senest 1. Maj
- Der skal hjælp til bladet - så alle indlægs-idéer sendes til én fra PR-gruppen
- Artikler og stof skal fordeles
i. Else Olsen special
ii. trafik stof
iii. sommerfest med revy
iv. kirketuren / artikel
v. medlemsfesten / artikel
vi. kulturnyt
vii. Borgermøde (Torben Jørgensen’s tilbud/forslag)
viii. Sladderspalten.
ix. artiklen om nye erhvervsfolk (Dagli’Brugsen & PH)
5. PR udvalgets opgaver ifm. kommende arrangementer
- Flyer - en generel folder om Landsbyrådetskal udarbejdes - forslag sendes til Palle. Den
kan løbende opdateres og vedligeholdes.
- Konkurrence/intro hjemmeside flyer - max. A4 - send forslag til Palle.
- Invitation til medlemsfesten - Werner laver udkast.
- Fremtidige opgaver for PR- og kommunikationsudvalget.
- Werner ønsker sig kontinuitet og vedholdenhed. Vi skal være professionelle og fremme i
skoene - mere aggressive og synlige.
- Lave skabeloner til arrangementer og sørge for ALTID at have opdaterede flyers og materiale til rådighed til uddeling.
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- Lave evaluering på arrangementer, så vi har en idé om, hvad der virker i fremtiden og
ikke.
- Bladet er PR-udvalgets store opgave - vi har besluttet at bladet minimum skal udkommer én gang årligt. Annoncørmæssigt kunne man give 10% rabat på decemberudgaven ved accept på forhånd.
- Suki foreslår: Månedens “gundsømagler” – Et photo af en glad/pudsig/spændende
Gundsømagler, der så offentliggøres på hjemmesiden. OK – ideen bearbejdes og
tænkes igennem.
6. Eventuelt
- Organisationen i Landsbyrådets bestyrelse skal forbedres og profileres på en helt anden
måde.
- Facebook! Palle foreslår en side/gruppe på Facebook, som kan supplere vores ordinære hjemmeside. Palle udarbejder og PR-gruppen supplerer!!!
- Suki har besluttet sig ikke at genopstille til bestyrelsen af private årsager, men hun stiller
op som suppleant, da hun ellers vil savne os og hun vil meget gerne prøve fortsat at
gøre en indsats. Palle overtager indtil efter generalforsamlingen tovholder posten midlertidigt
- HUSK!!! Indkaldelse til generalforsamling sammen med indbydelse til medlemsfest!!!
- Dina laver indkaldelsen!!! Og printer den efter godkendelse……
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Palle indkalder til næste møde efter modtagelse af referat - vi har besluttet at det skulle være i slutningen af februar.

Palle

OBS: efterfølgende er dette møde aftalt til torsdag d. 17. februar 2011 kl. 19-20 , så diverse materiale
kan gennemses inden udsendelse.

ALLE

Dagsorden til næste møde:
1. Valg af referent
2. Nyt fra hjemmesiden / opdatering af annoncører og eventuelle indbetalinger dertil.
3. Bladet
a.
Hvad er der gjort siden sidst
b.
Skabeloner til forside/programmer m.m.
c.
Indkomne indlæg – gennemgang
4. Materialegennemgang
a.
Flyer
b.
Nyhedsbrev
c.
Konkurrencer
d.
Skabeloner
e.
Beslutning omkring månedens ”Gundsømagler”
5. Eventuelt

