Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 7. Januar 2017
Hjemmeside og Facebook.
Oplæg fra Karsten, Fotograf, ang Facebook og hjemmeside. Karsten har en del erfaring omkring
emnet via sit job og kurser om online markedsføring og kommunikation. Derudover er han en del af
medieudvalget sammen med Tanya Madsen.
- Facebook skal betragtes som her og nu kommunikation (se os, se os, se os) Hvad der er skrevet
på facebook, er glemt i morgen. Der kommer så mange små intetsigende opslag på folks væg, så
forvent ikke at opslag fra forrige uge, nogensinde nævnes igen.
- Hjemmesiden er langsigtet kommunikation, henvis til data på hjemmesiden osv.
Ny facebookside ”DTP – Dansk Tratorpulling” sættes i gang, Tanya og Karsten er hovedadmin,
bestyrelsen er ordstyrer, så alle i bestyrelsen, har muligheden for at slå officielle opslag op som
DTP.
Der arbejdes på helt ny hjemmeside. Kommer i luften i løbet af det første halvår. Karsten har
præsenteret et tilbud fra originalen.com i Billund, hvor der er mulighed for en rabat, da der ikke skal
undervises i mediet, da Karsten har den undervisning i forvejen.
De mange muligheder i det med webshot, blev bestyrelsen enige om, er for dyre.
Karsten ser på muligheder for at skabe nemme kommunikationsveje og bestillingsmuligheder for
medlemskab m.m. (automails og overskuelige formularer)
Samtidig blev man enige om at fokusere mere på de gratis betalingsydelser, såsom mobilepay og
bankoverførsel.

Poletter til Eurocup.
Der overvejes nye poletter. Udvalget undersøger nærmere.
De skal kunne veksles tilbage inden 23,59 søndag til EC

Ny klasse
Hvis der kommer en ny klasse, eksempelvis light superstock, hvad gør man så med
præmiepengene?
præmie deles i 10 i stedet for 9 klasser. Det har altid heddet sig at antallet af præmiepenge bliver
delt på antallet af klasser. Så derfor vil de bare blive delt imellem alle klasser.

Præmiepenge
Præmiepengeforslag kigges igennem. Forslag sendes ud
sammen med invitation til kørermøde. Fredag d 24-03-2017
kl 19

Reklame”flag”.
Der undersøges priser og muligheder for bannere, flag og lignende, til at reklamere for Dansk
Tractor Pulling.

Alkometer
Alkometer sendes til kalibrering så den er klar til brug.

Fællesmøde
Fællesmøde d. 25-02-2017 kl. 13 .
Stub og MS undersøger lokaliteter.
MS indkalder Bestyrelsen mødes kl 11.

Så vidt opfattet.
Tanya Madsen

