Formanden har ordet
Dagene er blevet længere, og foråret
er på vej, hvor skønt. Her har der allerede været solskinsdage, og kattene har nydt at være ude i løbegården.
De sidste par måneder er gået hurtigt
med flere møder og forberedelser til
topkatteshowet her i april.
Felis Danicas forretningsudvalg (FU)
havde indbudt specialklubberne til
møde i januar, det plejer ellers at være i november. Bette Lind præsenterede registreringer af stamtavler, og
kat. IV gruppen har faktisk haft fremgang, hvor der ellers generelt er stor
nedgang i antallet af søgte stamtavler. Der er fortsat ingen nyheder angående kattebekendtgørelsen.
I februar var der plenarforsamling, og
der er en del nye ændringer, især i
stambogsføringen, og jeg vil gerne
opfordre jer til at læse referaterne på
FD’s hjemmeside. Som en service
ligger der også link dertil på vores
hjemmeside under nyheder. I øvrigt
finder du også her link til DSO’s referater.
For god ordens skyld vil jeg dog lige
fremhæve, at der er en tilføjelse i forbindelse med salg af dyr i § 15, forpligtelser for hovedklubbernes medlemmer, nemlig stk. 3.: ”Ethvert medlem af en Felis Danica tilsluttet klub
er forpligtet til kun at overdrage raske
dyr til et nyt hjem. Afvigelse fra denne
regel kan kun ske på anbefaling af og
med attestation fra dyrlæge. Ved
denne overdragelse forstås salg, udstationering, eller gave m.v.”
Det har jo altid været sådan, at man
ikke måtte sende en kat ud i et nyt
hjem med antibiotikum eller øjensalve
i ”rejsetasken”, men nu er det også
blevet en officiel regel.

om interesse. Jeg vil gerne høre fra
jer hurtigst muligt, hvis det bare er en
forglemmelse, så det kan sættes i
værk. Håbet er stadigvæk, at der skal
være et tilsvarende arrangement i
Jylland.
Sidste år i juli besluttede bestyrelsen
at udskrive en ny fotokonkurrence.
Sidste fotokonkurrence var i 2009,
hvor der kom rigtig mange dejlige
fotos, som også er blevet brugt i bladet efterfølgende. Derfor valgte vi at
opfordre dig til at bruge vintermånederne til at ”skyde” dit vinderfoto med
temaet ”bedste venner”. Sådan skulle
det ikke være denne gang, der er kun
ganske få, der har indsendt. Det betyder, at der ikke er nok deltagere til, at
der kan kåres en vinder. Det beklager
jeg meget, jeg havde håbet på at få
fyldt vores billedarkiv op, så jeg kunne præsentere ”jeres” dejlige billeder
i vores medlemsblad.
Det får mig igen til at komme med
opfordringen: ”Indsend jeres billeder”,
både til bladet og til hjemmesiden. I
galleriet ”fra killing til voksen” og i
”farver og mønstre” mangler der rigtig
mange farver – det kunne også være
spændende at oprette et galleri med
”sjove billeder fra hverdagen”.

Igen i år har der været konkurrence
om placering på topkattelisten. Alle
som har indsendt, har for længst
modtaget besked fra Pia Nyrup, som
har udregnet og været behjælpelig
med dette arbejde. Mange tak for det,
Pia! Topkattene er alle præsenteret
her i bladet, se side 6. Et stort tillykke
til alle katte, som opnåede en placering, og et stort tillykke til Dorte og
Mikkel Kaae, som opdrætter under
stamnavnet ”Bellamis’”, der med 4,24
point opnåede titlen ”Årets opdrætter
I februar havde DSO indbudt til gene- 2010”. Jeg glæder mig til at hædre og
tik for kat. IV katte, og det var et utro- præmiere alle vindere i Fredericia
den 9. april.
lig spændende arrangement, læs
side 12.
I annonceringen i sidste blad tilbød vi Vi er blevet gjort bekendt med, at der
desværre er fundet en del PRA bæreogså at lave et tilsvarende arrangement i Jylland, men der er desværre re i kategori IV. PRA er en arvelig
sygdom, der medfører blindhed. Noikke kommet nogen tilkendegivelser

gen har valgt
at anvende
den DNA test,
der er udviklet
til abyssinier
og ocicat. Vi
arbejder på at
samle materiale om emnet til næste blad, som
forhåbentlig kan sætte PRA i perspektiv i forhold til vores race.
Fra DSO’s side gør vi ofte opmærksom på vores mailingliste, da den er
et dejligt sted at dele glæder, søge
hjælp, udveksle erfaringer og billeder,
og hvad listens medlemmer ellers
måtte have på hjerte. Jeg vil dog i
samme ombæring gøre opmærksom
på, at det ikke er en officiel DSO-liste.
De bestyrelsesmedlemmer, der skriver på listen og i andre fora, skriver
udelukkende som privatpersoner. Har
nogen spørgsmål, de ønsker besvaret af bestyrelsen, så bedes de rette
henvendelse direkte. Jeg vil gerne i
den forbindelse gøre opmærksom på,
at vi altid med glæde modtager input
og konstruktiv kritik. I den sidste måned har vi til min store glæde fået
ikke mindre end 3 henvendelser om
emner/artikler til vores medlemsblad,
som vi arbejder på at efterkomme,
tusind tak for det ☺
Det er igen tid til at betale kontingent,
og i dette nummer er der vedlagt et
girokort. Benyt dig af vores gode pakketilbud, det er en super god og billig
måde at annoncere på. Måske har du
også lyst til at opdatere eller forny din
annonce. Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt at overholde indbetalingsdatoen for at have
stemmeret på generalforsamlingen.
Der har i det foregående år været en
pæn tilgang af medlemmer, jeg håber
og glæder mig til, at det fortsætter.
Nyd foråret og hav en dejlig sommer
Heide

MATERIALE TIL BLADET
Deadline for indsendelse af materiale til blad 2/2011
er den 15. juni 2011
Bladet udkommer medio august 2011
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