Formanden
har ordet

I skrivende stund skulle det forestille at være sommer, men meget
sol er det nu ikke blevet til her i
ferien.
Kattene nyder dog alligevel at være ude og fange insekter, snuse til
blade og spise græs.
Vi har indhegnet hele haven (der
ikke er ret stor), så kattene frit kan
rende ud og ind når døren ellers
er åben. Det er en fornøjelse at
se, hvor glade de bliver, når de får
lov at komme ud.
Årets Topkatte og Årets Opdrætter blev præmieret på Katteklubbens udstilling i Årslev den 19.
april, hvor DSO havde stand og
var vært for en lille forfriskning.
Igen i år havde vores sponsorer
bidraget med en masse flotte
præmier.
Tusinde tak for det!
Uden jer ville det ikke kunne lade
sig gøre at afholde så flot et Topkatte Show.

Vi vil meget gerne bringe søde/
sjove billeder af jeres katte i bladet, og har derfor besluttet at afholde en fotokonkurrence. Vinderen vil blive præmieret med et års
gratis medlemskab af klubben, og
vi vil forsøge at bringe så mange
af billederne som muligt. Læs mere om konkurrencen på side 6.

Dette vil dog være sidste gang, at
det er mig der skal skrive
”Formanden har ordet”, og jeg vil
gerne benytte lejligheden til at ønske den kommende formand held
og lykke med posten.

Generalforsamlingen vil foregå på
Katteklubbens udstilling i Kolding
den 18. oktober. Indkaldelsen kan
For 2 år siden skrev jeg, at jeg
ses andetsteds i bladet (side 6),
ønskede at gå af som formand,
men dagsorden og brevstemme
men da der ikke var nogen, der på vil blive sendt ud pr. brev, når vi
det tidspunkt ønskede at overtage kommer lidt tættere på. Husk at
posten, blev jeg overtalt til en peri- sende ind, hvis I har nogle forslag,
ode mere. Den er nu ved at være I ønsker drøftet på generalforsamgået, og ved næste generalforlingen.
samling er det tid for mig at takke
af som formand. Jeg har efterhån- Fortsat god sommer til alle vores
den været formand i en del år, og medlemmer.
det er ingen skade til med nye
kræfter på posten.
Trine Piltoft
Jeg stiller dog op til bestyrelsen
Formand
igen, så jeg kan være behjælpelig
et par år endnu, såfremt jeg bliver
valgt.

MATERIALE TIL BLADET
Indlæg, artikler, billeder m.m. modtages
altid med stor glæde!
Deadline for indsendelse af materiale til
blad 3/2008 er den 15. okt. 2008
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