
Møde i PR-udvalget 23. november 2022 
 
Deltagere: Lis, Else, Kirstine og Ole 
 
Dagsorden og referat 
 

1. Evaluering af sæsonen 22. Hvad gik godt og hvad skal vi gøre anderledes? 
 

Vi er i store træk tilfredse med sæsonen mht. PR. Vi skal dog til stadighed have fokus på pressen og 
muligheden for omtale lokalt. 
 

2. Sæson 2023. 
 

Brochurer – skal vi have en speciel for kursustilbuddene? 
Vi laver den sædvanlige sæsonbrochure til turister, dog med mere omtale af museets faste 
udstillinger – evt. med en fløj mere, men i samme format som hidtil. Vi laver en folder/brochure i 
samme format med fotos om kursustilbud mv. Den skal udkomme tre gange årligt: Vinter-forår, 
Sommer og Efterår. 
 

Plakater 
Vi laver sæsonplakat i A3 og A4 samt én rettet mod rekruttering af frivillige – især mænd. Dertil 
sæsonplakater efter behov. Vi bruger vores roll-up banner som generel reklame for HVM. 
 

Annoncer og pressemeddelelser 
Annoncering i særlige anledninger – ellers satser vi på omtale i form af pressemeddelelser 
 

Facebook, Instagram, Kultunaut 
Vi fortsætter stilen, som giver en rolig tilvækst af følgere. Kirstine har ansvaret – overtager 
Kultunaut fra Else. 
 

Distribution gennem FerieDanmark 
Vi deltager som sidste år og siger nej tak til annonce i Danmarks-kataloget 
 

Andre kanaler 
Vi skal have opdateret vores kontaktadresser på f.eks. Vævekredse, Designskoler, Kunstakademiet, 
Tenen, Väv, Håndarbejdets Fremme, Maker, Fåreavlere med flere så de kan få informationer fra os. 
 

Andet 
Busselskaberne kontaktes som vi plejer pr. brev med ny brochure. Vi skal huske at alle vores 
kursusdeltagere også kan være ambassadører for museet. Vi vil gerne holde en åbent hus-dag for 
vores naboer (vi skal have defineret hvem vi medregner her). Vi skal overveje at deltage i 
Museernes Dag. 
 

3. Intern kommunikation – hvordan kan vi gøre det bedre? 
 

Vi barsler med et nyhedsbrev til alle frivillige. Skal udkomme ca. månedligt og indeholde nyt fra 
dagligdagen på museet. Ole er redaktør. 



 

4. Eventuelt 
 

PR-udvalget står for underholdningen ved julefrokosten den 12.12. Derefter foreslås at det går på 
omgang mellem udvalgene. 

 


