Formanden har ordet
Så er et nyt blad igen på banen til
læsning i sommervarmen. Sommeren
er endelig over os og endelig kan
kattene nyde solens stråler til fulde –
det meste af dagen dog helst i skygge med en let brise med tillokkende
dufte af blomster, bier og flittige fugle
i flyvende flugt over havens grønne
vidder.
Et af DSOs mangeårige medlemmer,
Pia Nyrup, har for nylig bestået dommereksamen som kat. 4 dommer.
Klubben ønsker Pia et stort tillykke,
og vi ser frem til at møde hende (på
den anden side af bordet). Vi håber
at Pia i mange år vil finde mange
glæder i dommergerningen.
Midt i sommervarmen blev der afholdt
bestyrelsesmøde, og som I alle ved,
sker der en betydningsfuld ændring
for klubben under punktet “hvem genopstiller” til generalforsamlingen (GF):
Lone Ebbesen (LE) meddeler, at hun
genopstiller som formand, Pia H. Kirkegaard må desværre sige nej, og
Heide Petersen (HP) meddeler, at
hun også stiller op til formandsposten, og at hun kender et par stykker
der godt vil stille op til bestyrelsen,
men ikke med LE som formand. HP
har allerede i april i et brev til bestyrelsen oplyst, at hun ikke ønsker at
sidde i bestyrelse med LE grundet
samarbejdsvanskeligheder – der er i
bestyrelsen forsøgt mægling mellem
parterne, men uden held. Da HP,
som LE, går meget op i DSO og klubbens arbejde, vælger hun at stille op
som formand. Mødet slutter lidt brat,
og dagen efter meddeler LE via mail
og opslag på DSOs hjemmeside, at
hun øjeblikkeligt fratræder funktionen
som formand for DSO – og dermed
kommer jeg på posten som fungerende formand indtil næste GF. Den finder sted den 16. oktober 2010 på
Katteklubbens udstilling i Kolding.

at jeg i mit hverv som næstformand
ikke informerede LE om HPs opstilling, så LE i det mindste var forberedt. Det er dog frit for alle betalende
DSO-medlemmer at stille op til formand, så bestyrelsen modtog HPs
opstilling og førte den til protokols.
Jeg har modtaget henvendelse fra
flere af DSOs medlemmer omkring
ovenstående begivenhed, og de har
givet meget stof til eftertanke og
handling, derfor denne utraditionelle
leder.
DSO står som klub i den situation nu,
hvor vi er heldige at have flere medlemmer, der er villige til at gå ind i
bestyrelsen og arbejde aktivt for medlemmernes og klubbens fælles interesse og formål: at vi er en troværdig,
respekteret klub, der arbejder konstruktivt til fremme for bevarelsen et
sundt, smukt og ædelt opdræt ved
hjælp af ny viden fra forskere og erfaringsudveksling medlemmerne imellem, både nationalt og internationalt.
Dette skulle gerne ske i hyggeligt
samvær, med humor og glimt i øjet
og i gensidig respekt for hinanden
med plads til medlemmer på alle niveauer. Bestyrelsen er valgt med
medlemmernes tillid og bør gøre et
stort arbejde for at opfylde dette ved
sammen at få klubbens opgaver udført tilfredsstillende og til tiden i fuld
tillid til, at alle trækker deres del af
læsset. Ingen kan eller skal klare alle
opgaver, og det er en af formandens
opgaver at uddelegere og støtte op
om opgavernes udførelse.

LE har endnu ikke officielt trukket sit
kandidatur til formandsposten, men
heller ikke bekræftet det modsatte,
så derfor har vi sandsynligvis to kandidater til formandsposten, hvilket vel
må ses som et sundhedstegn for
klubben. Allerhelst ville vi i bestyrelsen gerne beholde begge, men dette
kan ikke lade sig gøre. Begge kandidater har rigtig gode kvalifikationer,
og derfor er det svært for bestyrelsen
entydigt at pege på en kandidat. Nu
er det derfor op til medlemmerne på
GF at stemme på den formand, de
tror vil varetage klubbens interesse
bedst muligt. Da kandidaterne begge
har meldt deres opstilling inden den
1. september, kan der både brevstemmes (skal være formanden i
hænde senest inden GF start) samt
stemmes ved GF. Bestyrelsen vil gerne understrege, at uanset hvilken
formand medlemmerne vælger, vil vi
stadig gøre vores bedste for klubben
i udførelsen af bestyrelsens opgaver.
Jeg vil her afslutningsvis komme med
et par opfordringer. Da denne hændelse i klubben har skabt megen
snak og spekulationer i krogene, kan
jeg kun på det kraftigste opfordre til
at tilkendegive jeres støtte til jeres
ønskede formandskandidat og bruge
jeres stemme til GF. Kender du nogen, eller har du selv lyst til at gå aktivt ind i foreningsarbejdet og sætte
dit eget præg på klubben, så er der
altid plads til nye medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen savner af og til opbakning til vores arrangementer og kan
Vi har demokrati i Danmark – og og- derfor også godt bruge ideer og forså i DSO. Det er medlemmerne, der slag til kommende arrangementer,
så det sociale fællesskab kan styrkes
vælger formanden og bestyrelsens
medlemmer ved demokratisk afstem- endnu mere og også på andre fronter
ning. Bestyrelsen skulle gerne bestå end kun gennem udstillinger.
af initiativrige medlemmer, der er villiFortsat god sommer og rigtig god
ge til at gøre en indsats for klubben,
uanset hvor forskellig vores baggrund fornøjelse med bladet.
og personlighed så ellers er. Vi er alle
Det skal pointeres på det kraftigste,
voksne mennesker, der bør kunne og Fungerende formand
at der ikke har været et kupforsøg i
turde stå ved vores ord og handlinger Mette Mose Hansen
bestyrelsen – kun jeg var kort forinden orienteret om HPs valg af opstil- og blive respekteret herfor uden sladling til formandsposten. Jeg beklager, der og intriger.
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