Formanden
har ordet
Det er anden gang bladet udkommer med vores 2 nye redaktører.
Vi har måttet sande at med flere 2cert. udstillinger og kun 3 blade om
året, så fylder udstillingsresultaterne lidt mere. Da der også er et
øget antal annoncer, ja så begynder pladsen i bladet at knibe hvis
der også skal være plads til flotte
billeder og spændende artikler.
Dette blad udkommer derfor med
40 sider, men vi vil tage emnet op
på vores næste bestyrelsesmøde
for at se, hvordan det vil blive i
fremtiden.
Jeg er dog sikker på at vores medlemmer, så længe klubbens økonomi tillader det, ikke har noget
imod et lidt større blad med meget
læsestof.

Vi har derfor besluttet os for at
gentage succesen i år, og vores
årlige generalforsamling afholdes
derfor på Darak’s udstilling i Roskilde, lørdag den 4. november.
Se også side 7.
Årets Topliste præmiering foregik
på Katteklubbens udstilling i Esbjerg d. 28.04.07. Endnu engang
var det lykkes os at få nogle flotte
præmier til vinderkattene, og vi vil
gerne takke vores sponsorer der
med deres bidrag er med til at gøre
det til en festlig dag for os.
Lidt fotoindtryk fra udstillingen kan
ses på side 33.

ge før end vi for alvor går i gang
med projektet. Desværre har vi
heller ikke fået ret mange forhåndstilmeldinger endnu, og der er
heller ingen der har sendt billeder
vi evt. kunne bruge. Jeg håber
nogle af jer dygtige fotografer vil
sende os nogle flotte fotos af forskellige katte/farver/mønstre.
Det er snart efterår, og med det
følger jo også årets Verdensudstilling. Jeg vil gerne ønske de af vores medlemmer der tager derned
held og lykke. Husk at medbring
kamera og tag lidt billeder til bladet.

Sidste år prøvede vi for første
gang at afholde vores årlige generalforsamling på en udstilling.
Det viste sig at være en succes.
Der var mødt flere af vores medGrundet travlhed er vi ikke kommet Trine Piltoft
lemmer op, og vi havde et rigtig
rigtig i gang med vores opdrætter- Formand
hyggeligt møde med en god dialog. vejviser, men det vil ikke vare læn-

MATERIALE TIL BLADET
Indlæg, artikler, billeder m.m. modtages
altid med stor glæde!
Deadline for indsendelse af materiale til
blad 3/2007 er den 1. november 2007
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