Formanden har ordet
Der er blevet så mærkeligt stille omkring den famøse kattebekendtgørelse. I skrivende stund har jeg forgæves prøvet at undersøge om den er
trådt i kraft eller ej, men høringsfasen
er åbenbart ikke slut, og alle steder
hersker den dybeste tavshed. Man
kan kun håbe det går som Venstres
ordfører for dyrevelfærd, Flemming
Møller, foreslog på Facebook: At den
ender i papirkurven! En alternativ (og
måske endda bedre) løsning ville
være at ministeren brugte Felis Danicas høringssvar som oplæg til et nyt
udkast, for her er der virkelig præsteret et sobert stykke arbejde som man
kun kan tage hatten af for. Sådan!
Op til afleveringsfristen for høringssvar opfordrede Poul Kiærulf fra
Norsk Skovkattering alle specialklubber til at sende et næsten enslydende
svar til ministeriet. Vi overvejede i
bestyrelsen om vi hellere skulle skrive vores eget svar, men besluttede
os for at gå sammen med de andre.
Derfor sendte vi det fælles svar - med
nogle få ændringer der gjorde det
mere relevant for vores racer. Ideen
er at gøre svaret så enkelt som muligt
og bare fokusere på nogle få punkter,
og så overlade detaljerne til Felis Danica. De vigtigste af disse punkter er
definitionen af hvornår man er erhvervsdrivende og antallet af årlige
besøg af den tilsynsførende dyrlæge.
Svagheden ved denne måde er selvfølgelig at det kan se ud som om vi er
enige i resten af forslaget, men vi
valgte at prioritere sammenholdet
med de andre specialklubber højest.
Vi har sendt høringssvarets fulde ordlyd ud til medlemmerne som del af
vores Nyhedsbrev nr. 1. Vi har længe
talt om at oprette et nyhedsbrev, så vi
hurtigt kan komme ud til medlemmerne med vigtige informationer der ikke
kan vente til næste blad. Med tre blade om året kan der nemt gå for lang
tid. Det er ikke meningen at nyhedsbrevet skal komme regelmæssigt, og
vi kan ikke sige hvor mange vi kommer til at sende ud. Det afhænger
helt af hvad der sker, og hvor længe
der er til det næste blad udkommer.
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Interessen for
vores workshop var endnu mindre: Der
meldte sig kun
tre deltagere,
så vi var nødt
til at aflyse arrangementet. Igen er
det ikke til at vide hvorfor interessen
ikke var større, men nu kan vi i hvert
Tidligere ville vi have lagt den slags
fald sige at vi har gjort hvad vi kunne
informationer ud på hjemmesiden,
men efter at vi har indført nyhedsbre- - og ingen kan påstå at vi fra DSO’s
side ikke er åbne for at lytte til alle
vet er det ikke længere nødvendigt.
Så fremover vil vi kun bruge hjemme- der har en mening. Det er vi, og det
siden til det den egner sig bedst til: At bliver vi ved med at være, så selv om
det var skønne spildte kræfter at
være klubbens ansigt udadtil.
planlægge det hele, er vi villige til at
Som vi også skrev i nyhedsbrevet er gøre det igen hvis der skulle opstå en
der mulighed for at udstille på Royal situation hvor der behov for at diskutere!
Canins præsentationsshow i ”Royal
Canin Arena” i Odense i maj. DSO
På Katteklubbens januar-udstilling i
har bestilt tre dobbeltbure, og vi håKøge fejrede vi vinderne af Top 5
ber vi kan fylde dem op med dejlige
katte af vidt forskellige køn, farver og 2009. Det var meget tidligere end vi
pelslængder, så vi kan gøre reklame plejer, men alligevel lykkedes det at
for vores racer. Mette Mose er tovhol- skaffe et bjerg af herlige sponsorpræmier som Trine hjalp os med at fordeder, og hun står til rådighed både
med information og med kontakten til le med sin sædvanlige sans for retfærdighed. Tak til både sponsorerne
Royal Canin.
og til Trine! Dette års topkatte var
Vi har afsluttet efterårets spørgeske- fordelt på meget få forskellige ejere,
maundersøgelse og behandlet svare- og måske er det derfor der desværre
ne. Resultatet står på side 17. Det er ikke var så mange Kat. IV-udstillere i
selvfølgelig skuffende at der kun kom Køge. Men kattene blev behørigt fej20 svar, men den manglende opbak- ret, og festligt var det som det plejer
med reception og forfriskninger i
ning kan fortolkes på flere måder.
standen efter showet på scenen.
Enten interesserer DSO’s medlemmer sig ikke for registreringsreglerne Hjerteligt tillykke til alle vinderne!
(og det har jeg svært ved at tro), eller
Efter en lang vinter har kattene endeogså er den ringe deltagelse udtryk
lig været ude i løbegården, hvor de
for det velkendte fænomen at man
straks løftede snuderne i vejret med
skal være utilfreds for at råbe op.
lukkede øjne og koncentrerede miner
Hvis man gerne vil have noget ænfor at ”læse” budskabet i luften. Og
dret, må man naturligvis gøre noget
kattenæser tager aldrig fejl: Foråret
aktivt for at rejse en debat og arguer på vej! Sneen har ligget tungt på
mentere for sine synspunkter. Men
ønsker man at bevare de eksisteren- løbegården, men takket være en
hjælpsom nabos afstivning skal der
de forhold, er der ingen grund til at
føre sig frem. Jeg har på fornemmel- kun minimale reparationer til før udelivet for alvor kan begynde her i husen at det sidste er tilfældet, men vi
kan ikke vide det sikkert. Det eneste set. Jeg håber på det samme hos jer
vi kan vide, er at der ikke har vist sig og ønsker alle et dejligt forår og en
god sommer.
et flertal (og heller ikke et stort mindretal) imod bestyrelsens holdninger,
og det er vi selvfølgelig meget glade Lone Ebbesen
formand
for.
Heide sender nyhedsbrevet ud pr. email, og de medlemmer der ikke har
modtaget Nyhedsbrev nr. 1, kan maile til Heide og komme med på listen.
Nogle mailadresser kender vi slet
ikke, andre har vist sig at være forældede da Heide har fået returmeldinger om forkerte adresser.

Deadline for indsendelse af materiale til
blad 2/2010 er den 15. juni
Bladet udkommer medio august 2010
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