183/17 19. maj 2017
Redaktionsmøde fredag d. 19 maj 2017 på Burger King i Kolding,
Mødedeltagere var Jette Nybo Andersen, Jakob Rasmussen og Christina Holm
(Efter redaktionens & Jan E. Nielsens besøg hos ELBO, hvor også Vendemus deltog)
1: To-do liste til Blad 3 laves af Christina (hvem laver hvad til næste blad)
2: Jette fik kørselsbilag fra Jakob og Christina til underskrift og hun sender dem til Erik Hansen,
Landskasserer
3: Næste redaktionsmøde bliver i Odense onsdag d. 5 juli
4: Aftaler til blad 4 – hvem gør hvad - Deadline d. 14 juli:

MØDET HOS ELBO MED VENDEMUS OG DcH REDAKTIONEN
Mødedeltager fra ELBO: Bo Christensen (Grafiker Kristina kunne desværre ikke deltage, hun har
sat DcH Bladet op i samarbejde med Maja Hansen i årevis)
Mødedeltagere fra Vendemus: Mads Tjærby og korrekturlæser Louise Trankjær
Mødedeltagere fra DcH: Alle tre redaktionsmedlemmer samt Forretningsfører Jan E. Nielsen
Tre deltagere kom for sent til mødet, vi brugte ventetiden på at lære ELBOs infolink at kende.
Alle tre redaktionsmedlemmer får login til Infolink hvori vi selv skal lægge vores artikler og fotos
op. Vi sætter hak i godkend, Louise fra Vendemus kan efterfølgende hente artiklen og læse korrektur og sætter hak i godkend og Kristina grafiker fra ELBO kan så sætte siderne op. Et artikel/dokument kan kun have 1 ejer og i storyboardet vil den enkelte artikel skifte farve alt efter hvem der
har haft den i hænderne sidst. Den arbejdstitel som vi vælger vil ikke komme i Bladet. Husk navn
på fotograf. Skriv eventuelle kommentarer i notatfeltet, som kan ses af alle. Infolink gemmer alle
blade og vil kunne bruges som en søgemaskine – både på fotograf, arrangement, forfatter etc. Ønsker vi citater fra en artikel til at ”skabe nysgerrighed” i artiklen så skal vi selv bestille det i notatfeltet. Kristina grafiker læser ikke som sådan vores artikel, hun sætter den kun op i Bladet. Ved
brug af mere end én side til en artikel så skriv sidenummer, komma, mellemrum og sidetal (8, 9)
Da alle var kommet snakkede vi lidt om hvem der skal disponere stoffet og det gør vi selv i redaktionen. Hvis Vendemus har solgt helsidesannoncer så markerer de siden. ELBO har frihed til at flytte
reklamer, med mindre reklamen er solgt til at være en bestemt side, eksempelvis bagsiden. Vi
snakkede også om DcH Bladets profil, hvad ønsker vi at den skal være. Det aftalte vi at snakke
mere om i redaktionen på et senere tidspunkt eftersom deadline for Blad 3 er meget snart. Lige nu
var vores fokus primært på at få lavet Blad 3 færdigt… Vi snakkede også om antal sider og holder
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os til bladets nuværende størrelse, med mulighed for at lave ekstra sider til eksempelvis dækning
af DcH DM.
Bo lovede, at Kristina grafiker sender os en e-mail med antal anslag fra en tidligere artikel for at
give os en fornemmelse af fylde.
Bo fra ELBO sender os en e-mail med login til systemet og en kontaktliste.
Referat skrevet af Christina Holm, Ribe d. 30 maj 2017
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