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1. Mål for webmasters arbejde    
Webmaster publicerer relevante informationer på Herefordforeningens hjemmeside, 
www.hereford.dk.  
 

2. Arbejdsområder og -midler 
Webmaster fungerer i tæt samarbejde med Herefordforeningens redaktør og sekretær. 

2.1 Webmasters funktion ved formidling af information: 

 Opdaterer ”dagligt” Herefordforeningens hjemmeside med faglig information og 
oplysninger, modtaget fra/via Herefordforeningens redaktør  

 Opdaterer Herefordforeningens salgsliste efter henvendelse fra medlemmer med dyr til salg 
samt fjerner dyr fra listen, når annonceperioden er overskredet eller dyret er omsat samt 
udarbejder mindst hvert kvartal faktureringsgrundlag til økonomiansvarlig 

 Opdaterer hjemmesiden, blandt andet ved at fjerne information, der ikke længere er 
aktuelt/relevant  

 Holder øje med andre medier for information, der kan interessere Herefordforeningens 
medlemmer og orienterer redaktøren om relevante emner 

 Laver layout og opsætter Herefordforeningens foldere, pjecer og andet skriftligt materiale, 
klar til tryk 

 Kan mod betaling lave layout og opsætte annoncer og lignende for medlemmer og andre 
kunder. Webmaster sørger selv for at fakturere kunden for eventuelt honorar 

 Efter Kommunikationsudvalgets beslutning kan visse af webmasters opgaver i forbindelse 
med publicering af information uddelegeres til anden person, lige som webmaster efter 
aftale kan få hjælp til at løse konkrete opgaver 

 Herefordforeningen udpeger en person som ”stedfortræder” for webmaster. Den 
pågældende kan om nødvendigt aflaste webmaster i det daglige arbejde og kan i 
påkommende tilfælde midlertidigt overtage webmasters funktioner.  

2.2 Webmasters funktion ved Herefordforeningens billeddatabase: 

 Opbygger og vedligeholder en billeddatabase til brug for blandt andet 
Kommunikationsudvalgets arbejde 

 Webmaster holder billeddatabasen ved lige med blandt andet identificerede billeder af 
personer, herunder Herefordforeningens bestyrelse og udvalg, billeder af de bedste dyr fra 
dyrskuerne i Roskilde og Odense, på Landsskuet i Herning og kødkvægsskuet om vinteren 
og eventuelt andre skuer samt situations- og naturbilleder 

 Webmaster stiller egne billeder, taget i forbindelse med arbejdet for Herefordforeningen, til 
rådighed for billeddatabasen, som også kan indeholde billeder fra andre personer 

 Herefordforeningen har til enhver tid brugsret til webmasters billeder i billeddatabasen. 

2.3 Rammer for Herefordforeningens hjemmeside: 

 Webmaster vurderer i samarbejde med Kommunikationsudvalget strukturen af 
hjemmesiden og sikrer, at aftalte ændringer bliver opdateret. 

  

http://www.hereford.dk/


3. Reference og kontrakt 
Webmaster er medlem af Kommunikationsudvalget, der består af fem personer:  

 To valgt på Herefordforeningens årlige generalforsamling 

 Herefordforeningens webmaster 

 Herefordforeningens redaktør  

 Et medlem, udpeget af bestyrelsen.  
 
Der udarbejdes for et år ad gangen en kontrakt mellem webmaster og Herefordforeningen ved 
Kommunikationsudvalgets formand: 

 Kontrakten indeholder aftale om aflønning af webmaster 

 Kontrakten indeholder aftaler om eventuelle andre opgaver, webmaster skal løse, og som 
ikke fremgår af denne forretningsorden 

 Kontrakten indeholder aftaler om eventuelle opgaver i denne forretningsorden, som 
webmaster ikke skal løse 

 Kontrakten genforhandles hvert år inden den 1. oktober med henblik på en eventuel 
forlængelse 

 Kontrakten kan opsiges af begge parter med mindst tre måneders varsel til den første i et 
kvartal 

 Kontrakten opdateres, hvis der i perioden aftales udvidelser eller indskrænkninger i 
webmasters opgaver og ansvarsområder. 

Kommunikationsudvalgets formand er webmasters nærmeste foresatte.  
 

 

 

Vedtaget den 17. april 2012 af Herefordforeningens bestyrelse 

 


