
PR-møde 28-3 kl. 12:30  
Tilstede: Else, Kirstine, Lis og Ole 

Referent: Else 

1. Uddeling af brochurer  

(Ole har bedt FerieDanmark om en oversigt over hvem de besøger på Fyn) 

Vi sammenligner med vores egen adresseliste og pakker til de steder FerieDanmark ikke kommer. 

Listen skal gås igennem, Ole og Gitte. 

Brochurerne skal helst ud inden påske. 

2. Busselskaber og rejsebureauer  

Gitte tjekker listen over busselskaberne og sender dem et rigtigt papirbrev med lidt brochurer 

3. Plakat 

Vi kommenterede udkastet og vil gerne have trykt 100 A4 og 50 A3 

4. Flyer med aktiviteter osv.? 

Kan først blive færdig efter mødet 7. april ml. Aktivitets-, aftenskole- og udstillingsudvalg hvor vi 

fastsætter datoer og de sidste aktiviteter 

5. Pinsearrangement med Skoda/Lilleskov 

Skodabussen skal være shuttlebus for skinnecyklister i pinsen (lørdag, søndag, mandag) med tilbud om 

transport til Hørvævsmuseet og Skoda. Så vi skal åbne kl. 10 eller 11 de dage.  

Vi skal lave plakat / flyer som hænges op og udleveres der hvor cyklerne udlejes og måske på Galaksen. 

Kirstine spørger efter foto af Skodabussen og laver en plakat. 

6. Kulturfesten på Frøbjerg 

Vi forsøger at få lavet billeder som kommunens grafikere kan lave et billede til kulturfesten af. Og i 

øvrigt vil vi lægge billeder og tekst og bannere op, men med ting der er relevante for Hørvævsmuseet. 

7. Strategi for brug af sociale medier. Oplæg ved Kirstine 

Kirstine kom med et oplæg. Vil gerne lave en plan som lægger på et niveau, vi kan klare i det lange løb. 

Kirstine efterlyser beskrivelser samt overvejelser om hvem vi henvender os til, så vi er helt enige om 

hvilken persona/gruppe vi henvender os til, og også lægger en plan for hvem vi også gerne vil henvende 

os til. På den baggrund ved vi hvilke medier vi skal bruge for at nå vores persona/gruppe, hvilke sprog vi 

skal anvende i udstillingerne, hvilke butiksvarer der er interessante for vores persona/gruppe og hvad 

vedkommende køber i caféen. 

Vi er enige om stilen: fx ikke en masse smiley’er. Vi vil gerne være ærlige i vores kommunikation. Det 

betyder reel lyd på videoer, ingen filtre der forskønner. 

Kirstine Foreslår vi bruger Instagram og Facebook og at vi lægger noget op et par gange om ugen på 

hvert medie. Hun svarer på henvendelser via Facebook og Instagram, og liker hvis nogen omtaler 

museet i opslag osv. Det er vigtigt at holde kommunikationen.  

8. Andet 

Lilleskov Teglværk efterlyser nye muleposer til sadlerne. Vi påtænker at få lavet nogle med logoer fra os, 

Skoda og Teglværket fx af den naturfarvede hør. 

 

Hjemmeside 

Vores omtale og billeder på Visit Assens skal gennemgås og evt. opdateres. Hjemmesideadressen derpå 

er forkert! Kirstine kontakter Mariann fra Visit Assens om opdatering. Kirstine opdaterer hjemmesiden 

med udstillinger.  

Næste møde efter rengøring 25. april kl. ca. 13. 


