
Side 1 

Referat af møde i PR-udvalget 9. dec. 2019 

Tilstede: Lis B, Ole og Else 

1. Evaluering af PR i 2019 

- Vi var for sent ude med flyers til efterårsferien og med plakater til julesalget. Og vi 

distribuerede faktisk slet ikke plakaterne til julesalget. 

Det skal gøres bedre i 2020.  Men ellers synes vi da selv at PR har været ok  

 

I brevet til boderne ved julesalget skal man huske at gøre udstillerne opmærksom på at 

tagge/dele med Hørvævsmuseet når de skriver på Facebook, Instagram og deres egen 

hjemmeside – og at de er i øvrigt meget velkomne til at reklamere mest muligt for at de 

deltager i julesalget hos os. 

 

- Vi havde planlagt at annoncere i Lokalaviser på hele Fyn, men det blev ikke til noget. Måske er 

effekten af en enkelt annonce pr lokalavis også lille, så vi dropper ideen. 

 

2. PR for kommende sæson 

a. Generelt: 

Vi laver PR på: 

Facebook, Instagram, Visit Assens, Kultunaut, Pressemeddelelser… samt på Visit Assens 

(Else tjekker alle steder på siden hvor Hørvævsmuseet omtales inden sæsonstart). 

 

- Ole overtager ”Det sker”.  

Husk vi kun kommer i når der er noget nyt, så husk det skal være nyt hver dag i 

efterårsferie. 

 

- Facebook og Instagram skal fortsat bruges, ligeså Kultunaut samt pressemeddelelser 

 

- Vi kunne forsøge igen at få en artikel i fx Ældresagens blad, Magasinet Bus som 

udgives af http://www.transportnyhederne.dk/ og vist læses af de fleste busselskaber… 

 

b. Annonce i turistguiden for Vestfyn 

Ole arbejder med forslag. Vi vil gerne have et billede med maskinvæv og gerne med en 

mand på. 

 

c. Sæsonbrochuren: 

Den skal ud før påske 

Umiddelbart ser det ud til at antallet passer i 2019. Vi skal huske cafevagterne på at 

det er godt at sørge for at alle gruppebesøgende får mindst en brochure med hjem. 

Vi holder fast i brochurens format. 

http://www.transportnyhederne.dk/


Side 2 

Lis og Else læser teksterne igennem. 

Ole laver et udkast til ny brochure 

Else laver negativt logo. 

 

d. Distribution af brochurer og plakater 

Else og Lis går listen igennem. 

Vi holder fast i den sædvanlige distribution mht. plakater 

 

e. Hjemmeside  

Else bytter om på placeringen af ”Udstillinger og aktiviteter” og ”Et arbejde museum” på 

forsiden, laver kategori til aktivitets-nyheder så udstillinger og aktiviteter kan få særlig 

placering i rubrikken ”Udstillinger og aktiviteter” 

Verninge Husflid skal have link under Aftenskolen 

 

3. Kommende aktiviteter inden sæsonen, se fx referatet fra Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget-

20-11-2019  

a. 8. februar 2020: Rie Koustrup og Ole Zethner om silkeproduktion i Danmark 

vi har PR-materiale 

b. 21. marts 2020: Anne Marie Nielsen workshop ”Hørvævsmuseet møder Japan: 

Workshop i kumihimo og tawashi” 

c. 1? april 2020: Kirsten Raahauge workshop i strikteknik eller vikleprøver 

Ole rykker for PR-materiale om disse to 

4. Andet PR og Nyhedsbreve inden næste sæson 

Ole sender nytårshilsen til medlemmer og alle modtagere af nyhdsbreve – bl.a. med erindring 

om at jubilæumsskriftet skal afhentes snarest.  

 

5. Næste sæson - se fx referatet fra Museumsudvalget Museumsudvalget-28-10-2019 

Hvad har vi til PR og hvad mangler vi? 

Ole kontakter og beder om udstillernes PR 

 

6. I øvrigt: 

Vi vil forsøge at anskaffe en ekstra computer med højtaler og mikrofon til at bruge sammen 

med storskærmsprojektoren (og i øvrigt som tredje computer) og andet audio-rundvisning for 

Velux-midlerne 

 

7. Evt. 

Næste møde 24. februar kl 12 

Referent: Else 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/aktivitetsudvalget-20-11-2019/
https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/aktivitetsudvalget-20-11-2019/
https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/museumsudvalget-mandag-d-28-oktober-2019/

