Formanden har ordet
Mens jeg sidder og tænker over, hvad
jeg vil skrive i min første leder, sidder
jeg og kigger ud i en solfyldt have med
et fint lag sne og tænker på den tid, vi
nu går i møde, julen og vinteren.
Først vil jeg gerne rette en stor tak til
Pia Kirkegaard for de mange år i bestyrelsen, Pia slipper os dog ikke helt, idet
hun opstillede til revisorposten på GF
og blev valgt. Også en stor tak til Steffen Poulsen for revisionen af dette års
regnskab.
Dernæst vil jeg byde de to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Kira er helt
ny i specialklubsammenhæng, og jeg
glæder mig til at få nogle nye input fra
hende, da ”friske” øjne ofte ser tingene
anderledes, og Susanne kender jeg fra
hendes tidligere virke i DSO. Læs deres præsentationer inde i bladet. Trine
har sagt ja til fortsat at være vores
avlskonsulent, og det er jeg meget glad
for.

Jeg har brugt megen tid på at gøre bladet færdigt, da det tager lang tid at finpudse alle billeder og få det hele til at
passe ind i en helhed, men jeg nyder
puslespillet.
Jeg håber, at I har nydt de medlemsblade, som jeg fik ”strikket sammen” til
jer i løbet af årene, og som altid modtages artikler og materiale med meget
stor glæde.
Jeg ville så gerne, hvis jeg kunne sende en lille nisse ud med julenummeret,
som kunne hoppe op på din skulder og
sige ”du har da sikkert også noget, som
kunne være spændende for andre at
læse om”. Tag fat i pennen eller spring
til tastaturet - ikke nok med at jeg som
redaktør bliver glad, det bliver læserne
også, da de derved vil modtage et interessant og læseværdigt blad.

Det er skønt, at der er så mange stabile
opdrættere, der har annonceret i årenes løb, og det er jer, der er med til at
gøre en stor forskel. Det er medvirkende til, at vi kan udbrede kendskabet til
Jeg vil også gerne sige tak til alle dem, vore orientalske katte, hvilket er nødder har bakket mig op og støttet mig i
vendigt ikke blot for racen, men også
min opstilling til formandsposten, og jeg for klubbens overlevelse. Jeg tænker
vil gerne takke medlemmerne for valpå de mange opdrætterannoncer, som
get. Jeg vil gøre mit yderste for at leve vi er i stand til at sætte i så mange udop til den tillid, som I har vist mig.
stillingskataloger, det er der faktisk ikke
andre specialklubber, der formår i det
Mange ting skal jo gå op i en højere
omfang. Det er immervæk publikum,
enhed, også frivilligt klubarbejde, som
der kommer på udstillingerne, som er
ikke må blive en sur pligt, klubarbejde
vores fremtidige killingekøbere.
skal være en glæde og noget, som man
har lyst til. Det giver mig en stor glæde En klub er kun så god, som medlemog tilfredshed at skabe noget, som gimerne gør den til! Jeg vil derfor gerne
ver glæde, og som kan holde sammen opfordre jer medlemmer til at ”råbe op”
på en god og velfungerende specialog komme med udspil til ting, som I
klub.
mener, der bør/skal ændres eller bare
Jeg er faktisk meget stolt af, at jeg har tages fat på.
fået lov til at være en del af bestyrelsen
og har været med til at udvikle, men
Sidste forår forsøgte DSO at vække
også bevare det oprindelige, som har
interessen for en workshop med formågjort vores specialklub til det, den er i
let at arbejde frem mod et nyt forslag til
dag. Vi har faktisk evnet at holde et
registreringsreglerne. Mødet måtte desmedlemstal på omkring 80 betalende
værre aflyses, da der ikke var tilmeldinmedlemmer i mange år, og det synes
ger nok, måske var det en uheldig dajeg er rigtig flot med en så lille race i et to?!? Da der fortsat er interesse for
så lille land som Danmark.
genetikkurser, har vi med glæde takket
De, som kender mig, ved, at jeg bræn- ja til tilbuddet fra Charly og Jan om afder for vores specialklub, og at jeg øn- holdelse en workshop specielt tilpasset
sker, at der skal være plads til alle, lige- vores race. ”Genetik for kategori IV
gyldigt om vi elsker grønne eller blå
katte” afholdes i første omgang hos
øjne, striber, pletter eller masker - det
Charly og Jan i København, læs mere
er vores fælles interesse, det gælder.
side 9.

Tanken er, at
vi afholder en
tilsvarende
workshop i Jylland, da det for
mange vil spare både tid og
penge.
Vi håber, at det på den måde vil tilgodese så mange af vore medlemmer
som overhovedet muligt, så vi håber på
et stort fremmøde.
Jeg ser også frem til stor deltagelse i
årets fotokonkurrence ”Bedste venner”.
Jeg vil også minde om, at det er ved at
være tid at indsende resultater til TOP
katte 2010 og tilmelde ”Årets opdrætter”. TOP-kattene præmieres på
JYRAK’s udstilling i Fredericia, læs
mere på side 10.
Det er med vemod, at jeg må meddele,
at dansk siameseropdræt har mistet en
mangeårig opdrætter, Mogens Østerby,
som er død efter længere tids sygdom.
Mogens har sammen med sin kone,
Kis, opdrættet siamesere i over 30 år.
Æret være hans minde.
Vi går den kolde tid i møde, hvor vi kan
nyde vores dejlige katte i sofaen, måske ved brændeovnen, og snart pynter
vi op til jul. Jeg vil ikke komme med en
masse formaninger, for vi ved jo alle
godt, at vi skal pynte op med
”kattevenlige” ting, så vi ikke skal frygte
for at vores små ”vilddyr” kommer til
skade med grannåle, vatnisser, julelys
og glaskugler.
Nyd vinteren og julefreden, vi ses igen i
det nye år med masser af aktiviteter.
Med ønsket om glædelig jul og et godt
nytår til jer alle,
Heide
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