Formanden har ordet
Igen i år blev DSO’s generalforamling
afholdt i forbindelse med en katteudstilling, og endnu en gang kunne
vi glæde os over et stærkt fremmøde,
hvor medlemmer og bestyrelse havde
god tid til at tale sammen om, hvad
der rører sig indenfor vores fælles
hobby. Der var ingen store, konfliktfulde debatpunkter på dagsordenen,
og den mest synlige forandring, generalforsamlingen har ført med sig, er
at klubben har skiftet formand. Min
første handling som ny forfatter til
formandsordet her i bladet skal være
at sige: Tak for valget. Jeg skal gøre
mit yderste for at leve op til den tillid,
medlemmerne har vist mig.

Et af DSO’s store aktiver er vores
blad. Mange specialklubber må nøjes
med mindre; nogle har slet ikke noget
blad, men bare en hjemmeside. Nu
har Pia Nyrup forladt redaktionen,
fordi hun ikke længere har tid. Tusind
tak for indsatsen til Pia - og held og
lykke med uddannelsen til dommer!
Det betyder, at Heide står alene med
det store arbejde det er at samle og
redigere stoffet til bladet - og ikke
mindst at sætte det op i det flotte layout, vi er vant til. Det vil være dejligt,
hvis medlemmerne ville sende mere
stof ind, hvad enten det er seriøse
artikler eller historier om deres egne
oplevelser sammen med kattene. Jo
mere medlemmerne skriver til bladet,
jo mere levende bliver det.

teklubbens udstilling i Grindsted d.
2.05.2009. Det er lidt senere end vi
plejer, men vi kan ikke nå at få listerne klar til udstillingen i Slagelse d.
24.01.2009. Katteklubben håber, at
der alligevel kommer mange Kat.IVkatte til Slagelse, hvor Jørgen Billing
skal parallelbedømme. Det bliver interessant at høre, hvordan en perseropdrætter ser på vores katte – det er
da virkelig fra den ene yderlighed til
den anden! Hvis vi gerne vil have nye
dommere i vores kategori, må vi bakke op og komme med vores katte,
når der er parallelbedømmelse eller
eksamen.

En af de ting vi talte om på generalforsamlingen er, om DSO skal prøve
at arrangere en hobbyudstilling, evt. i
Maine Coon klubben og Norsk Skov- samarbejde med en anden specialklub. Gider folk stadig komme til en
kattering har opfordret alle specialklubber under Felis Danica til at del- dag, hvor det kun drejer sig om at
hygge sig sammen og vise kattene
tage i et forum, der har til formål at:
”skabe en bedre kontakt mellem spe- frem, eller er tiden løbet fra hobbyudcialklubberne til fælles glæde. Det
stillingerne? Er folk kun interesseret i
at samle point til diverse toplister?
kunne være samarbejde om fælles
arrangementer, måske hjælp til kon- Det vil bestyrelsen gerne have en
fornemmelse af, før vi går videre med
krete problemer. Vi kunne også diskutere ting vi vil vende med Felis Da- sagen. Det er et kæmpe arbejde at
arrangere en udstilling, og det vil vænica eller FD vil vende med os,
således at vi havde et fælles fodslag re ærgerligt at skulle aflyse på grund
af for få katte.
og ikke skulle bruge tid på at finde
Vi er inde i en periode, hvor der ikke det ved SPK/FD-mødet.”
er så mange store sager at tage stil- Vi har meldt DSO til at deltage i dette Så er der bare tilbage at ønske Glædelig Jul og Godt Nytår til alle medforum. Det bliver spændende at se,
ling til. For få år siden gik bølgerne
hvad sådan et samarbejde kan brin- lemmer og deres katte. Tak for gode
højere, og vi diskuterede både nye
oplevelser i året der gik, og på glæge.
registreringsregler og anerkendelse
deligt gensyn til nye eventyr i 2009.
af nye racer. Trine førte DSO sikkert
Og ikke et ord om risikoen ved granDet er ved at være tid at melde til
igennem denne turbulente tid med
nåle, vatnisser, stearinlys, bordbomvores Top5-lister (se andetsteds i
sine store diplomatiske evner, og
ber og… og … og …☺
☺
bladet). Det overdådige gavebord,
klubben kunne ikke have ønsket sig
Susanne skaffede sidste år, kan foren bedre formand. Det er jeg fuld af
håbentlig inspirere mange til at melde Lone Ebbesen
beundring for, og jeg håber, at jeg
deres katte til. Det var en imponeren- Formand
kan videreføre hendes formandsstil.
de indsats fra Susannes side, og vi
Heldigvis har Trine ladet sig vælge
som næstformand, så vi kan fortsæt- siger tusind tak for dit arbejde i bestyrelsen. Samtidig siger vi velkommen
te vores gode samarbejde. Tak for
til Jens Haslund, der har overtaget
det, Trine! Jeg ønsker dig lykke til
med alt det, du har i vente. Nu hvor vi kontakten til vores sponsorer. Vi glæder os til et godt samarbejde. DSO’s
har byttet plads, får du jo mere tid til
topkatte bliver præmieret på Katfamilielivet!
Det er naturligt, hvis nogen spørger
sig selv, hvad det nu kommer til at
betyde for klubben. Kommer der ligefrem et systemskifte, hvor alting skal
laves om? Jeg kan berolige alle med,
at der ingen planer er i den retning.
Jeg overtager formandsposten i en
velfungerende klub, hvor ydelserne til
medlemmerne er i fokus, og hvor bestyrelsesarbejdet foregår i en fordragelig stemning, hvor alle kommer til
orde i en sund debat, der danner
grundlag for beslutningerne. Det ser
jeg ingen grund til at lave om på!

MATERIALE TIL BLADET
Deadline for indsendelse af materiale til
blad 1/2009 er den 15. feb. 2009
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