
                                 ROHB udviklingsgruppe kommunikation 

 

Møde hos Lasse den 22. februar 2019 

 

Til stede: Lone, Lasse, Peter, Ole , Per. 

 

1. velkomst fra Lasse 
 

2. gennemgang af Lisbeth venlige spørgsmål 
3. Infoskærme: Lasse har skrevet ud til de 7 haller og er ved at samle svar ind. 

Hallerne er det rigtige sted undtagen i Langholt, hvor det bliver hos købmanden. 
 
Der satses på lokalt programindhold på skærmene også, samt annoncer for lokale firmaer, der kan 
opslå særlige tilbud. Annoncer må ikke tage overhånd. På websiden kommer der firmaannoncer i 
still-format.  
 
Vi satser på 16 firmaer på inforskærmene à 1000 kr pr år = 16.000 kr  samt 
på websider med brancheopslag 30 stk à 500 kr pr år =        15.000 kr 
så at de ca. 31.000 dækker driftsomkostningerne, når systemet er etableret. 
 

4. De 49 kroner pr skærm er er brugerlicens. 
Installation: de er trådløse, så ingen netinstallation. 
Ole får overslag fra NJ Holm til dokumentation for udgiften på 5000 kr totalt. 
Det er for eksempel montør + kørsel 625 kroner. 
 

5. Vi planlægger virksomhedssider på Websiden, med ’visitkort’ så folk kan finde f.eks. håndværkere. 
 

6. Er der kapacitet nok på Websiden? Peter sender kopi af søgning på Google page speed insider. 
 

7. Workshops: Ole indhenter tilbud fra Thomas fra Infoland. 
 

8. Profilvideo på forsiden: Vi indhenter tilbud på 15.000 kr. fra Klaus i Tylstrup, Lone har adressen. Ole 
har talt med Klaus og sendt materiale og tager et lille møde inden længe om ideerne. 
 

9. Droneoptagelser: Peter har ordnet sagen med Lisbeth. Alt er okay. 
 

10. PR-udgifter vedr. annoncører: går til produktion af lille tryksag. 
 

11. Ole udformer et forslag til opslag med annoncering efter byredaktører og skriverkarle. 
 

12. Per rundsender det brev, som eventfolkene udsendte til foreningerne. 
 



13. Lone sender oversigt over forsideindhold til Per. 
 

14. Thomas kontaktes om den nye opsætning med facebookovergange inde vi går i gang, og Ole S og 
Erling må finde ud af, om Projekt Hammer Bakker skal ind på den nye hjemmeside. Blogafsnittet vil 
bl.a. være ideelt hertil. 
 

15. Ole foreslår konsekvensrettelser i budgettet for ny kommunikationsstruktur. 
 

16. Næste møde er mandag, den 18.3 kl 10 i KBHB Hammervej. 
 

Ole/23. februar 2019 

 

                             

 

 

 

 
 
    
 


