REFERAT af styrelsens møde den 21 juni 2011.
Til stede var : Steen Nørgaard, Anni Gregersen, Else Rasmussen og Elin Sonne. Afbud fra Helena.
De anførte punkter blev diskuteret.
1.
2.
3.
4.

Fællesudstilling
Brochure
Hjemmeside
Pressemeddelelser

Vi har jo bestemt at skifte mellem de fire byer Hadsund, Hobro, Mariager og Arden til vores
fællesudstillinger.
Denne gang bliver det Mariager fredag den 23 sep. 2011, da vi har fået lov til at udstille i den nye
store Frikirke uden nogen form for vederlag. Den ligner slet ikke en kirke og der er et meget fint
stort lokale med galleriskinner, indrettet til udstillinger.
Ydermere gode gangarealer .
Det kan vi drage nytte af, hvis der f.eks. er nogle kunstnere der ikke kan vise billeder hjemme i
weekenden, men derom nærmere når vi kommer længere hen mod udstillingen, ligeledes med
oplysninger om tilmelding og adresse til Frikirken.
Brochuren er nu så godt som færdig og den er rigtig flot, synes vi, Else har gjort et fint stykke
arbejde og hun vil nu sende den ud til alle medlemmer, så der er en sidste mulighed for redigering
inden den går i trykken. Vi får den trykt ved Laser-Print og det har vist sig at være en meget rimelig
pris. Vi har valgt at format og forside skal være det samme som tidligere, da folk kender den og det
er et godt ”logo”, men den er bygget anderledes op.
Det kniber med vores hjemmeside, men vi er enige om at den skal gøres mere enkel og overskuelig.
Der skal måske kun være mulighed for at skifte billeder og tekst ud (der kan selvfølgelig være
undtagelser ved ny adr. o.s.v.) én gang om året. Det vil måske gøre det nemmere for nogen at
påtage sig jobbet, samt at der bliver tilbudt et beløb for det.
Kender nogen et ungt menneske e.l. (evt. en pensionist) der vil tjene lidt ekstra.
Pressemeddelelserne vil blive sendt ud til vores lokale aviser samt Randersaviserne. Vi prøver om
vi kan få en journalist ud for at lave et større indlæg med én eller to af medlemmerne.
Vi er i øjeblikket 31 medlemmer.

