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Referat af PR-udvalgsmøde 18.9.17 

Tilstede: Lis Brandt, Ole Grønbæk, Else Høbye 

Dagsorden: 

1. Foredragene 20.9 og 10.10 og Workshop 1.10 

Nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, "Det sker", VisitAssens, Instagram, 

Kultunaut, nyhedsmail - også til tekstilinstitutioner, - blade mm. 

Det meste kan vist hakkes af som udført. Skal vi gøre mere? 

2. Efterårsferie 

Nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, "Det sker", VisitAssens, Instagram, 

Kultunaut, nyhedsmail - og hvad så mere? 

Vi har snart ikke flere flyers? Men flere plakater - hvor skal de hen? 

3. Julesalg 18.-19. nov 

Bodil og Ellen arbejder på at få tilmeldinger fra boderne 

Vi skal lave: side på hjemmesiden og nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, "Det 

sker", VisitAssens, Instagram, Kultunaut, nyhedsmail - mere? 

4. Ved vi noget om tilbuddet til busserne? 

5. Næste møde? 

Referat: 

Ad 1. Foredragene 20.9 og 10.10 og Workshop 1.10 

Nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, VisitAssens, Instagram, Kultunaut, 

nyhedsmail - også til tekstilinstitutioner, - blade √ 

"Det sker" sørger Lis B for 

Ole laver pressemeddelelse om workshops 1.10 og foredraget 10.10 

Ole undersøger om FORA har et nyhedsbrev og om vi kan få noget på det 

Ad 2. Efterårsferie 

Ole laver nyhed på hjemmeside, og arbejder videre på den specielle side om efterårsferien, laver 

pressemeddelelse og Facebook og laver nyhedsmail 

Lis sørger for "Det sker" og Else tager sig af VisitAssens, Kultunaut og Instagram  

Vi har snart ikke flere flyers? Else indhenter tilbud på 100 ekstra ved trykkeriet. 

Vi har flere plakater - og forsøger at få dem fordelt på mandag hvis der er steder der ikke er 

hængt nogle op. 

Ad 3. Julesalg 18.-19. nov 

Bodil og Ellen arbejder på at få tilmeldinger fra boderne 

Vi skal lave: side på hjemmesiden og nyhed på hjemmeside, pressemeddelelse Facebook, "Det 

sker", VisitAssens, Instagram, Kultunaut, nyhedsmail, samt annonce i Fyens Stiftstidende søndag 

11.11 og lokalaviserne på hver side af det 

Ad 4. Ved vi noget om tilbuddet til busserne? 

Buslisten skal revideres og tilbuddet skal gentages først på året 

Ad 5. Næste møde? 

Onsdag 1.11 kl 12 

Ad 6. Evt.  

Intet 

Referent: Else 


