Formanden har ordet
Det var med stor undren vi modtog
årets indkaldelse til Felis Danicas
plenarforsamling: Blandt de mange
punkter på dagsordenen lå der to
forslag til ændring af registreringsreglerne for kategori IV – forslag som vi
intet kendte til på forhånd, og som vi
derfor ikke havde haft mulighed for at
debattere. Nu er der i sig selv intet
forkert i, at enkeltpersoner stiller forslag til deres hovedklub, men selvfølgelig mener vi i DSO, at en debat om
registreringsregler for en bestemt
race hører naturligt hjemme i specialklubberne, og at vi som specialklub
har en forpligtelse til sikre, at vores
medlemmer kan komme til orde.

argumenter kan ses på s. 14.
Hele dette forløb peger på en række
problemstillinger, som bestyrelsen nu
vil gå i gang med at arbejde med. For
det første: Hvordan kan vi komme
hurtigere ud til vores medlemmer, når
der er noget vigtigt på tapetet, uden
at det koster en formue i porto? Med
kun tre blade om året kommer strømmen af information let til at gå for
langsomt. Hjemmesiden er vores ansigt udadtil og egner sig ikke til intern
kommunikation, og alt for få medlemmer er tilmeldt DSO-mailinglisten, der
jo også er åben for alle andre. Det
problem vil vi prøve at løse med det
samme.

For det andet: Det er rigtigt, at registreringsreglerne på nogle punkter er
inkonsekvente og præget af, at de er
blevet rettet i flere omgange, ofte
som følge af et kompromis. Sådan er
demokratiets vilkår, men resultatet er,
at vores regler ikke er helt logiske på
alle punkter. DSO vil gerne medvirke
til at arbejde på et ændringsforslag til
næste års plenarforsamling i samarbejde med den anden specialklub på
området, SOK, og også gerne med
opdrættere, der står udenfor specialklubberne, så vi kan sikre os, at det
forslag, vi forhåbentlig når frem til,
har den bredest mulige opbakning.
Overskriften skal være: dialog, åbenhed og samarbejde, og det er vigtigt,
at alle interesserede skal have mulighed for at deltage. Bestyrelsen vil gå i
De to forslag er kontroversielle, og de gang med at overveje, hvordan det
har været diskuteret flere gange tidli- kan foregå i praksis. Vi har et helt år
foran os, så denne gang er der ingen,
gere, hvor de har mødt stor modder bliver ”taget på sengen”.
stand. Hvis Felis Danica skal sende
sådanne forslag videre til FIFé, skal
For det tredje: Kan vi gøre noget for
det ikke ske helt uden forudgående
at sikre opdrætterne en mere direkte
debat og uden at opdrætterne har
haft mulighed for at tilkendegive, om indflydelse på de forslag, der vedrører deres egen race? Som Felis Danide er for eller imod, sådan som der
var lagt op til her. Det er også derfor cas regler er nu, kan det godt lade sig
vi tog så klart et standpunkt imod for- gøre, at et mindretal får et forslag
slagene, som jo heldigvis faldt – først stemt igennem på en hovedklubs
på Jyraks generalforsamling og bag- generalforsamling, hvor hovedparten
af de stemmeberettigede kommer fra
efter på plenarforsamlingen. Vores
Denne gang kom det til at gå anderledes, fordi tiden var alt for knap til, at
vi kunne nå ud til alle medlemmerne.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at bestyrelsen havde et flertal bag sig, da vi på
hjemmesiden erklærede os som
modstandere af de to forslag. Vi fik
mange tilkendegivelser både pr. telefon og mail, hvor nyheden om forslagene bredte sig som ringe i vandet,
og på udstillingerne i Slagelse og
Rødovre. Men fordi det var så tilfældigt, hvem bestyrelsen kom i kontakt
med, har vi ingen sikker fornemmelse
af, hvor stort dette flertal egentlig er –
og mindretallet har ikke haft mulighed
for at ytre sig. Det er bestemt ikke
den form for demokrati, DSO gerne
vil stå for!

andre racer. Man kan ikke være sikker på, at alle er lige så besindige
som det overvældende flertal af Jyrak’er, der stemte ”ved ikke” til vores
registreringsregler i år.
Det står jo enhver frit for at være
medlem af en specialklub, og selvfølgelig kan vi være arrogante og sige,
at de der vælger at stå udenfor samtidig sætter sig selv udenfor indflydelse, men måske kunne man tænke sig
andre og mere demokratiske muligheder i retning af ur-afstemninger
indenfor racen eller lignende. Det
spørgsmål var værd at diskutere med
de andre specialklubber, så vi måske
kunne arbejde frem mod et forslag til
mødet mellem Felis Danica og specialklubberne til november.
Der bliver noget at tage fat på i den
kommende tid – og ind imellem skal
løbegården gøres klar til den nært
forestående sæson, så kattene om
ganske få uger kan komme ud og
nyde livet i det fri uden alger på fliserne og rådne æbler på taget. Jeg ønsker alle medlemmer et glædeligt
forår med masser af solskin og påske-killinger – og så ønsker jeg vinderne på Top5 hjerteligt tillykke.
Præmierne overrækkes i Grindsted
d. 2/5-2009, hvor DSO byder på en
lille forfriskning i standen.
Lone Ebbesen
formand
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