Formanden
har ordet
Vi har netop afholdt vores årlige
generalforsamling, og ligesom
sidste år blev den afholdt i forbindelse med en udstilling. Dette har
vist sig at være en rigtig god idé,
da mange flere af vores medlemmer har mulighed for og lyst til at
møde op og dermed skabe en
debat om, hvad vi som klub kan
gøre inden for forskellige områder.
I år havde vi en debat om, at mange af vore medlemmer føler, at en
af de 4 hovedklubber ikke gør ret
meget ud af udstilling, når det
gælder vores racegruppe. F.eks.
har de næsten aldrig mere end 1
dommer til at dømme kategori IV,
og også præmierne er mindre til
vores kategori end til de andre
kategorier.
Vi mener jo, at hovedgrupperne er
til for alle racer, og at de ikke skal
favorisere nogle mere end andre,
og det blev derfor på generalforsamlingen besluttet, at DSO skal
forsøge at forfatte et brev til den
pågældende klub for at se, om vi
på nogen måde kan påvirke dem
til at ændre holdning.
Alt i alt følte bestyrelsen, at det
var en rigtig god generalforsamling, og vi har derfor besluttet, at

vi så vidt muligt også fremover vil
afholde vores generalforsamling
på en udstilling.
Vi vil gerne takke DARAK, fordi de
fandt et meget fint lokale til os.
Derudover sørgede de for, at bedømmelserne blev lagt således, at
det var muligt at komme til at afholde generalforsamlingen, uden
at folk skulle afbryde for at tage
deres katte til bedømmelse.

Det er snart tid til at sende ind til
Årets Topliste – deadline er
15.01.2008, og resultaterne skal
indsendes til Pia Kirkegaard (læs
mere på side 10).
Selve præmieringen vil finde sted
på Katteklubbens forårsudstilling
19.04.2008 I Årslev på Fyn.

Årets verdensudstilling var knap
så succesrig, set med danske øjne, som de foregående års verPå generalforsamlingen takkede densudstillinger har været.
vi farvel til Jørgen Andersen, der i Udstillingen blev holdt i Bratislava
mange år har været kasserer for i Slovakiet, og der var 4 danske
deltagende katte.
klubben. Men jeg vil også her,
Der var rigtig mange flotte katte
endnu engang, takke Jørgen for
dernede, og konkurrencen var
hans mangeårige og trofaste arhård, så selv om de 3 af kattene
bejdsindsats.
Også en tak for arbejdsindsatsen i blev nomineret, blev det desværre
det forgangne år til Pia Nyrup, der ikke til en WW titel i år. Andetsteds i bladet kan I læse mere om
gik af som suppleant. Pia er dog
stadigvæk tilknyttet klubben som udstillingen og se billeder af nogle
af de smukke vindere.
medredaktør på bladet, så et
egentligt farvel er det jo ikke.
Og så skal vi byde velkommen til Sluttelig vil jeg gerne ønske alle
vore to nye medlemmer af besty- vore medlemmer en rigtig god jul
relsen. Mette Pind Oesten, der er og et godt og lykkebringende
klubbens nye kasserer, og Ingun nytår.
Djurhus, der blev valgt ind som
Trine Piltoft
suppleant.
Jeg glæder mig til vores fremtidi- Formand
ge samarbejde.

MATERIALE TIL BLADET
Indlæg, artikler, billeder m.m. modtages
altid med stor glæde!
Deadline for indsendelse af materiale til
blad 1/2008 er den 1. marts 2008
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