
Referat møde 2 i PR gruppen den 7.9.2015i Ulkebøl

Deltagere: Solvejg Ravn (SR), Jørgen Wrang (JW), Else Egholm (EE), Kirsten Stentoft (KS)

Ad:

1. Kortsigtede opgaver

a. Grafisk linie, status (SR)  Fremgår af det arbejde, der er lavet, se f.eks. FB
b. Store Billeddag status på medier   JW laver oplæg til pressemed. Efter 1 års pause … sendes

til KS og SR
c. Økonomi Store Billeddag (KS) Se mail af 5.8. Afklares 8.9. på Repræsentantskabsmøde i 

Sønderborg
d. Tema Store Billeddag (Iflg. Chr. Frederiksen er temaerne: Besættelsen/befrielsen, 

Landbrug/håndværk, Møller, Bag hoveddøren, hvor der tænkes på de enkelte familier) 
Danfoss er i gang

e. Tipskupon  Er ikke taget op i PR 7.9.
f. Facebook (SR ’s oplæg) Der skal accept til fra Repræs. mødet den 8.9., KS viser pdf filen.
g. Oplæg Vagn: registrering af udstyr. Tager vi den? Spørg 8.9 på Repr. mødet
h. Materiale til Store Billeddag som  fil (plakat er sendt til jer)
i. Skiltning til lokalarkiverne (se mail af 31.7.)
j. Indsamlingsfolder SR, status Oplæg: Skal det godkendes 8.9.? KS fremlægger.
k. Formål med PR gruppen er at skabe interessere for lokalarkiverne samt pronovere lokale 

tiltag. SR vil gerne fremover lave plakater der kan bruges hertil.  

2. Langsigtede opgaver (overføres fra gang til gang, indtil de kan fjernes:
a. Vedtagelse af formål med gruppen og hvilke opgaver, der hører under gruppen. Se under 

k ovenfor.
b. Struktur af opgaver, eks. opdeling i grupper og undergrupper Ikke drøftet 7.9.
c. Roll ups til lokalarkiverne, EE undersøger og der spørges 8.9. på Repr. mødet

3. Formål (forslag til diskussion på møde 2))
a. Synliggørelse af lokalarkiver, udstillinger og arrangementer. De specifikke artikler skal 

fortsat laves af lokalarkiverne. Vedtaget 7.9.
b. Officiel stillingtagen til medier (FB, Radio Als, lokalavis) Vedtaget 7.9. JW kontakter Radio 

Als

4. Næste møde er den 4.11.  kl. 10-12 i Egen hos JW


