Formanden har ordet
Julen nærmer sig med hastige skridt, og
det sidste blad for i år er næsten trykkeklart. Jeg sidder nu og skriver lederen og
spekulerer på, hvad en ”leder” egentlig
er?
I de blade jeg selv læser, er det altid lederen, jeg læser først, idet jeg der finder
det, som er aktuelt for dette blad og gældende for tiden. For mig er en leder nemlig stedet, hvor medlemmerne kan følge
med i, hvad der foregår i deres klub.
Samtidig sidder jeg og tænker tilbage på
året, der nu snart er gået, og jeg synes
faktisk, det har været et godt år! Årets
hændelser kan der læses mere detaljeret
om i bestyrelsens beretning andetsteds i
bladet.

faktor for, at vi år efter år kan holde vores
flotte medlemstal.
Jeg må indrømme, at jeg til GF blev meget glad, fordi det blev pointeret, at det
var et flot medlemsblad. Jeg bruger med
stor glæde og fornøjelse min fritid på at
lave et præsentabelt og læseværdigt
blad. Det varmede så meget, at jeg sikkert kan holde varmen hele vinteren ☺
Jeg vil her også benytte lejligheden til at
byde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, jeg glæder mig til samarbejdet. Jeg håber, at medlemmerne vil tage
godt imod Pia Holmberg-Hansen og Lise
Vigsø.

En lille tanke dukker op, når jeg skal vælge forsidefoto. ”Hvad skal pryde forsiden
denne gang??” Der er faktisk kun to
krav, der skal opfyldes for at komme på
forsiden af bladet. Det skal selvfølgelig
være et smukt foto, der repræsenterer
vores race positivt uden for megen
”udenomsstøj”, og så skal det have en
høj opløsning. Jeg ved, at Kattemagasinet svømmer i indsendte fotos til forsiden,
men måske har vi ikke gjort tilstrækkelig
opmærksom på, at vi mangler billeder.
Så kære medlemmer, send jeres billeder
ind både til arkivet og til forsiden. Jeg vil
også gerne lige minde om, at jeg utrolig
En konsekvens af de nye vedtægter er, at gerne vil høre fra jer medlemmer, har I en
medlemsåret er blevet flyttet, så medhistorie, en oplevelse eller dejlige billeder,
lemsåret kommer til at følge regnskabssom I vil dele med vore læsere, så er alt
året. Medlemsåret løber fremover fra den velkommen.
1. september til den 31. august. Jeg er
sikker på, at I medlemmer glæder jer over Tænk på, at klubben altid er så god, som
de 4 måneders gratis medlemskab i
medlemmerne gør den til ☺
2012. Det er et gode, som vi i bestyrelsen
mente, at klubben havde råd til.
Det er igen blevet tid til at tilmelde
”topkatte og årets opdrætter 2011”. TilPå GF blev det drøftet, at det ville være
meldingen skal igen i år tilsendes Pia
ønskeligt, at DSO lavede et særnummer Nyrup, TAK for din hjælp, Pia. Tilmelsom i første række skulle tjene killingekø- dingsblanketten ligger klar på hjemmesiberne og nye medlemmers interesse.
den, og på side 38 kan der læses mere
Ordningen vi har nu med et ½ års gratis
om betingelserne for deltagelse. Præmiemedlemskab, er en ret dyr løsning, idet
ringen finder sted på Katteklubbens udder ikke bliver tegnet så mange medlem- stilling i Køge den 28. januar 2012.
skaber, som vi kunne ønske os. Der var
bred enighed om, at et særnummer måVi glæder os til at præmiere de dejlige
ske ville tjene DSO bedre, da det kunne
katte og årets opdrætter, som har optjent
målrettes meget bedre til kommende
de point, som giver en plads på listen.
medlemmer.
Skulle du have lyst til at sponsere en gave til topkattene, er vi meget taknemmeliDer er en generel enighed om, at medge for det. Kontakt da venligst Kira.
lemsbladet er klubbens ansigt udadtil og,
som der står i vedtægterne, er klubbens
Jeg vil ikke forsømme at nævne, at det
samlende element og derfor meget vigendelig er en kendsgerning, at Sverige
tigt. Jeg ser også bladet som en vigtig
ændrer kravene til indrejse med kat i
Især er jeg rigtig glad for, at vi på vores
netop veloverståede GF kunne mødes
omkring bordet og få noget så vigtigt som
nye vedtægter for vores klub vedtaget.
Det udsendte forslag til nye vedtægter fik
kun ganske få tillæg og tilretninger, hvilket må vidne om, at bestyrelsen har stillet
et godt og gennemarbejdet forslag. Vi ser
frem til at gå fremtiden i møde med gode
vedtægter. Ikke dermed sagt, at der ikke
undervejs kan komme forslag til ændringer både fra bestyrelsen og vores medlemmer, når det findes nødvendigt.

Sverige. Fra 1.
januar 2012 gælder samme regler for at rejse til
Sverige med
hund og kat som
i andre EUlande. Det vil sige, at kravet om ormekur
og blodprøve, der skal bevise tilstrækkelig titter imod rabies, bortfalder.
Jeg lovede i augustbladet, at dette nummer ville blive et jubilæumsblad. Derfor
møder du i dette blad forskellige indslag
fra anno 1986-87. Du får også et bedre
historisk indblik i, hvordan DSO er opstået, at klubben fører ”Siameser, Foreign
White og Orientaler Klubben”, som blev
stiftet den 13. september 1986, videre.
Ved gennemgangen af de gamle blade
var lederen den røde tråd igennem klubbens liv og aktiviteter – på en måde klubbens ”dagbog”. I bladene fra 1986 og et
par år frem har jeg fundet et par detaljer,
som jeg synes giver lidt indsigt i, hvad der
foregik i starten af klubbens tilblivelse.
Derudover glæder jeg mig over responsen på mine forespørgsler hos afdøde
SWO formand gennem mange år, Mogens Østerbys kone, Kis Østerby, og fra
Jørgen Lund, formand for Foreign White
Klubben, senere bestyrelsesmedlem,
som begge har skrevet lidt om tiden for
25 år siden.
Jeg fandt også dejlige beretninger og
virkelig sjove historier, og jeg glæder mig
til undervejs at dele nogle af disse med
jer.
Jeg håber I vil nyde jubilæumsbladet,
som denne gang er lidt tykkere. December måned byder jo på en del ekstra fridage, og jeg håber, at I må nyde julen i
fred og fordragelighed sammen med jeres
familier og katte.
Jeg vil hermed gerne ønske
alle en glædelig jul og et
godt nytår og ser frem
til et friskt gensyn i
det nye år.
Heide

MATERIALE TIL BLADET
Deadline for indsendelse af materiale til
Blad 1/2012 er den 15. feb. 2012
Bladet udkommer medio april 2012
4

Dansk Siameser og Orientaler Ring — blad 3 december 2011 19. årgang

