
REFERAT 

 

 

PR udvalg møde (07/07/2011) 

 

Der blev diskuteret følgende emner: 

 

1. PR udvalg opgaver. PR vil arbejde med: opdatering af vores hjemmeside, 

produktion af forskellige flyers, folders og brochurer samt design for t-shirts 

og andre artikler som kan blive anvendt til reklame for RAV. 

Vores opgaver har til hensigt at skaffe nye sponsorer og nye medlemmer, da 

der stadig er mange, som ikke har hørt om os endnu. 

 

2. PR udvalg medlemmer.  

 Sanne Jørgensen 

 Dennis Pedersen 

 Allan  Christensen 

 Pamela Nilsen 

 



3. Folder opdatering. Det blev aftalt at ændre design (farver + layout + indhold) i 

vores folder. Der skal laves 2 versioner: en folder til sponsorer og en flyer til 

Falck stationer. Pam og Sanne står for sponsor version og Allan står for Falck-

station version. 

I den gamle version af folderen er der nogle billeder fra Indonesien. De bliver 

fjernet da RAV ikke har deltaget i noget projekt derovre. Vi erstatter med 

billeder fra Nicaragua / BEA besøg. 

 

 

4. Hjemmeside. Der blev diskuteret mange aspekter af vores hjemmeside. Bl.a. 

bliver layout og indhold ændret og farver får sammenhæng med de nye 

versioner af flyers/folders. Følgende bliver ændret/tilrettet: 

 

 

 Om os + Det kan vi links. Vi samler de to links i én og ændrer lidt i 

teksten, så det bliver nemmere at læse. De ting ”Vi kan” bliver 

opdateret, da der er nævnt visse opgaver, som vi ikke kan hjælpe med 

pt. (endnu)  

 Sponsorer. Vi blev enige om at logoer af de firmaer/organisationer der 

støtter os, skal være synlige på hjemmesiden (fx nede i bunden/højre 

side) Vi skal vise dem frem! Link med sponsorer bliver stående så man 

kan besøge de forskellige hjemmesider ved at trykke på logoet. 

 Billeder: Pam har fået forskellige billeder fra de reddere der har været i 

Nicaragua i 2010/2011. Der foreligger derfor et opdateret album. Det 

blev snakket om at vi skal være meget opmærksomme på hvilke 

billeder vi lægger ud på internettet (indhold). Der kan være patienter 

(nogle af dem hårdt kvæstede) som ikke har givet tilladelse til os om at 

vise deres ansigt offentligt. Det blev aftalt at Dennis redigerer billeder 



(da mange af dem er rigtig spændene!) så man ikke kan se ansigter af 

de kvæstede. 

Billeder fra Indonesien fjernes fra hjemmesiden, da dette var en 

studietur uden direkte deltagelse af RAV. (se rapporter). 

 Billeder af bestyrelsen: hvornår får vi de billeder????? 

 Projekter: linket på vores hjemmeside har været ”under construktion” i 

hundrede år :/ det er ikke godt. Vi vil gerne skrive lidt om vores 

projekter. Herunder Nicaragua, selvom det mest er 3F, RL og Falck der 

står for det (men vi vil alligevel nævne at vi er repræsenteret). Og 

selvfølgelig vil vi fortælle om BEA projektet. 

 Rapporter. Vi vil gerne have en rapport om Nicaragua projekt. Det er 

vigtigt at holde vores medlemmer opdaterede om hvad der er sket i 

Nicaragua siden projektet startede. Pam vil kontakte Per A herom. 

Der ligger 2 rapporter om Indonesien hvor RAV ikke har haft et 

decideret projekt  :/ vi ved det er spændene rapporter men RAV blev 

stiftet i 2009 så hvorfor har vi en rapport fra 2006? (passer nemlig ikke).  

Samtidig skal vi være opmærksomme på hvad der står på hjemmesiden, 

lige pludselig vil mange spørge om der er mulighed for at deltage i 

Indonesien Projektet!.  

 Salg af artikler på hjemmesiden.  Der vil blive mulighed for at købe 

forskellige artikler (PR udvalg arbejder med design nu) i det vil være t-

shirts og andet. Det er muligt at få oprettet Dankort betaling/bank 

overførsel (skal vi have begge dele?) 

 Bliv medlem/sponsor: Vi får lavet 2 formularer på hjemmesiden. En til 

nye medlemmer, hvor vi får alle person data fra starten. Og en til nye 

sponsorer, hvor de kan anmode os om at kontakte dem vedrørende 

sponsoraftale. Dennis står for disse formularer. 

  



5. Adresse. Bare en ting. Vi har ikke nogen adresse til klubben! På hjemmesiden 

står selvfølgelig vores kontakt adresser (bestyrelsen osv) men på vores flyers 

og folders står en adresse: 

Gammel Kongevej 44 

 7442 Engesvang 

Er det ikke en privat adresse? Vi mødes oftest i Silkeborg på Falck stationen. 

Kunne vi eventuelt benytte denne adresse? Eller oprette en postboks eller 

lignende. Vi mener ikke at der skal fremgå nogen privatadresser i vores 

materialer. 

 

6. Facebook. Vi har en facebook side (men hvem er administrator?? Har vi 

kontakt til hende/ham????). Facebook er et meget vigtig værktøj for 

information. Den er ikke opdateret... 

Dennis kan og vil gerne overtage som administrator eller co-administrator så 

vi også kan få styr på det (billeder og information). 

 

7. Posters / plakater: Vi arbejder med at lave en model af poster/plakat som vil 

være i stor format. Ideen er at bruge vores aktive medlemmer til at sætte 

plakater op på deres stationer sammen med flyers. 

 

 

 

 

 


