Referat

PR-udvalgsmøde GROKK
1. marts 2020

Tilstede: Johnni Bundgaard, Louise og Axel Johnsen

1. Åbent hus den 3. og 7. maj
o Skilte i byen – Morgenroerne sørger for opgradering af skiltene med dato
og klokkeslæt.
Louise kontakter Aage med ønske om at de sættes op omkring mandag den
27. april
o Indstik til folder
Mona har udarbejdet nyt indstik til folderen. Denne er godkendt.
Louise beder Mona om at printe 400 stk.
o Annoncering og Plakat
Louise udarbejder forlag til ny plakat, som godkendes i udvalget. Denne
bruges også til annonce til Gråsten Avis i uge 18.
Vi hænger mindst 1 plakat op som ”valgplakat” ved Ahlmannsparken.
– størrelse A2.
o Pressemeddelelse
Axel skriver pressemeddelelse til uge 17 / 18 i Gråsten Avis.
o Ophængning og udbringning af foldere og plakater
Morgenroerne v/Aage sørger for ovenstående

2. Facebooksider
Det er uhensigtsmæssig med en intern gruppe facebookside og en offentlig
side. Derfor ønsker PR-udvalget at nedlægge den interne gruppeside og i
stedet lægge kræfterne på opretholdelsen af den offentlige side. Derved er der
kun en facebookside og hjemmesiden www.grokk.dk at opdatere.
Det vil stadig være muligt for alle at lægge billeder og gode historier op på siden,
men efter følgende retningslinjer:

1. Skriv ordentligt
2. Husk at andre læser med

3. Administratorer af facebooksiden forbeholder sig retten til at slette
upassende opslag.

Ovenstående sendes til bestyrelsen for beslutning, såfremt vi er enige om
ordlyden.

4. Promovering ved Gymnastikopvisning i
Ahlmannsparken
Det er god mening i at gøre reklame for roklubben ved årets store
gymnastikopvisning i Ahlmannsparken. Netop denne dag gæster et hav af voksne
hallen for at se børnene lave gymnastik.
Louise undersøger med GIG-Gråsten om vi må stå i foyeren.

5.

Udlejningskalender
Louise lægger de allerede bookede udlejninger ind under DET SKER på
hjemmesiden. Johnni sender Louise en besked, når der er nye udlejninger på
beddinge.

6. Årets events
28. marts – Isætning af bro
29. marts – Standerhejsning
3. maj - Åbent hus
7. maj - Åbent hus
23. juni – Sankt Hans
31. juli – 1. august – Torvedage
Der burde være gode historier at bringe året igennem i Gråsten Avis.

7. Eventuelt
Louise tjekker om kajakformand@grokk.dk har relevante informationer selvom
mailadressen er lukket ned.

Louise Johnsen
2. marts 2020

