BUDGET FOR NY KOMMUNIKATIONSSTRUKTUR

pr 25. april 2019.

Udgifter til en ny kommunikationsstruktur for landsbyklyngen:
Anskaffelse
1) Infoskærme til haller m.v.
WIFI-afspillere – 6 stk.

Prisoverslag

Bilag

33.742

Tilbud fra BALLUM-IT anvendes.

Montering og opstart

16.537

Vi har foruden ovennævnte forsøgt at
indhente tilbud hos Lyd og Billede,
Vodskov, der oplyste, at de på ingen
måde kunne matche BALLUM’s pris, idet
firmaet i nævnte sammenhæng havde
udviklet/indbygget specialsoftware til
nævnte brug.

2) Drift og opsætning af
skærme i introfasen på 12
mdr.

8.010

Tilbud fra BALLUM-IT.

Fremføring af strøm
(trådløs forbindelse!)

9.875

Tilbud fra HOLM EL & VVS.

3) Ny-redigeret hjemmeside
med basis den
eksisterende hjemmeside
fra DGI.
Konsulentbistand fra DGI

2.500

Workshop A
Workshop B

6.250
6.250

Transport (3x250 km)

2.250

I alt

17.250

Som det fremgår af vedhæftede referat
fra kommunikationsgruppens møde den
14. november 2018, har vi haft en god
proces for sikring af valg af kommunikationsplatform.
Vi viderefører samspillet med DGI, og
iværksætter en række tilpasninger af
værktøjerne til vores behov og ønsker.
Endvidere ønsker vi at tage en række
uddannelses- og rekrutteringsmæssige
tiltag for styrkelse af
kommunikationen/organisationen.
Konkret ønsker vi i samspil med DGI at
gennemføre et par workshops.
De budgetterede udgifter på 15.250 kr. er
således afsat til gennemførelse af
forskellige processer med DGI-

konsulentafdeling.
Det kan i nævnte sammenhæng oplyses,
at kommunikationsgruppen til brug for
kvalificeringen har indhentet en række
alternative tilbud på konsulenthjælp og
kommunikationsværktøjer.

4) Animation og
interesseskabende
elementer hos brugere:
video m.v.

15.000

Kommunikationsgruppen har med
baggrund i indhentede tilbud skønnet, at
det er muligt, at der kan udvikles
animation og interesseskabende
elementer inden for det anførte
budgetbeløb.
Vurderingen var først baseret på tilbud
fra Rahbek og Morten Holst Henriksen. Vi
har dog valgt at indhente yderligere et
tilbud fra TVHOLD v/Klaus Lauritsen, som
vi kvalitets-/prismæssigt vurderer, vil
være det bedste tilbud.
Tilbuddet er vedhæftet.

5) Droneoptagelser fra de 7
byer

5.000

6) Etablering af annoncer på
web

2.000

7) Uforudsete udgifter
Beløb i alt

2.000
109.414

Jfr. vedhæftede tilbud.
Alle formalia er i orden, firmaet
samarbejder med videofirmaet.
Udgift til lille brochure, omdeling,
udvikling og tegning af sponsorater - bl.a.
via omtale i Vodskov Avis.
Det videre arbejde finansieres via driften
af klyngen.

