Formanden har ordet
Foråret er lige om hjørnet, og mennesker
og dyr kan glæde sig, til solen igen varmer haven op, så vi kan komme ud og
nyde den friske luft.
Her startede de første varme dage med
at lave et halvtag i kattegården, så vi ikke
skal bøvle med en parasol, der vælter, så
snart det blæser lidt. Kattene nyder allermest deres hængekøjer ude i deres
klatretræ, og de må jo ikke blive våde.

plenarforsamling i forbindelse med den
foreslåede nye kategoriopdeling.

ten og Katteklubben i fællesskab
havde inviteret til
et ”maratonræs”,
hvor der var mulighed for at udstille i alle tre klubber på en dag, og man
havde derfor mulighed for at få hele 3
certifikater.
Jeg besøgte udstillingen som tilskuer, og
det var noget af en udfordring at finde
rundt i, hvor alle kattene skulle bedømmes. Jeg fornemmede, at det var en succes, og de udenlandske udstillere, jeg
talte med fra Norge, Sverige, Finland og
Tyskland, var begejstrede. De ville helt
klart med glæde se frem til en gentagelse. Så det er spændende, om de tre klubber finder en større hal, så der er mulighed for flere deltagende katte. Denne
gang var halkapaciteten på 500 katte
opnået længe før sidste tilmeldingsfrist.

Der kom ganske få tilbagemeldinger på
vores opfordring, og naturligvis blev de
alle taget i betragtning, da vi på plenarforsamlingen forelagde DSO’s holdning til
dette forslag.
Beklageligvis kunne jeg ikke selv deltage,
men heldigvis var Pia Nyrup villig til at
fremlægge vores syn på de fremlagte
Endnu engang er det lykkedes at få sam- forslag, da hun alligevel var der som Jymensat et forhåbentlig læseværdigt blad rak-plenar. Bestyrelsen er meget enig i de
til glæde for vore medlemmer. For mig
indkomne tilkendegivelser, at ingen af de
skal et blad indeholde flere parametre for, fire forslag, som FIFe working group komat jeg føler, at det er godt. Det skal have
mer med, er tilstrækkelig gennemtænkte
et fornuftigt, gerne forskelligartet indhold. og fremtidssikrede. Det blev fra vores
Det skal også helst have et flot og indby- side tilkendegivet på plenarforsamlingen,
dende layout, og så skal det så vidt muligt at vi ønsker at beholde den nuværende
være fri for fejl - det være sig skrivefejl,
kategoriopdeling, men at vi er åbne for
formuleringsfejl og faglige fejl.
forandringer. DSO er generelt ikke modstander af fornyelse af kategoriopdeling,
I DSO sidder jeg på 7. år som redaktør,
men det skal være bedre gennemtænkt,
og i den forbindelse har jeg altid benyttet og vi ønsker ikke færre kategorier.
I Fredericia på ”Vild med Dyr” messen i
mig af faste korrekturlæsere på bladet.
weekenden 31. marts 1. april havde vi
Jeg ved, at tidligere DSO formand, Trine Referatet fra Plenarforsamlingen kan
vores stand med, idet JYRAK havde stilPiltoft, også fik læst korrektur på alt, inlæses på www.felisdanica.dk. Samtidig vil let alle specialklubber gratis standplads til
den det gik i trykken, så det har været en jeg gerne opfordre til altid at være oprådighed.
praksis i DSO gennem rigtig mange år.
mærksom på nyheder fra Felis Danica
Lørdag var der stort opbud på kat. IV, da
(FU) og Avlsrådet, de opdateres altid
rigtig mange var mødt op for at støtte op
Gennem alle mine år som redaktør har
hurtigt. Jeg forsøger så vidt muligt altid at om Minna Kroghs dommereksamen, som
jeg været i den heldige situation, at Lise
henvise på vores nyhedsside, når der er
hun bestod med et superflot resultat.
Vigsø (nu medlem af bestyrelsen) har
vigtige nyheder, men jeg kan jo ved en
DSO og medlemmer kunne ønske Minna
læst almindelig korrektur, og Pia Nyrup
fejl overse noget.
tillykke ved en lille reception, hvor Minna
har (siden hun også var medredaktør
glad og stolt fortalte, at siameseren altid
2007-2010) taget sig af faglig- og opsæt- Udmeldingen fra FU i år, da specialklub- har været hendes favorit. Nu kan kat. IV
ningskorrektur, og det har jeg været me- berne var til møde, var helt klart, at der er se frem til en ny dommer, som vi vil glæget taknemmelig for. Har vi artikler om
stor nedgang i stamtavler. Derfor er det
de os til at møde i fremtiden. Endnu ensygdomme, så går de gennem en dyrlæ- glædeligt, at det i vores kat. IV faktisk ser gang et stort tillykke Minna skal lyde herge, hvis vi føler, at der er den mindste
fint ud. I 2011 er der udstedt 218 stamtav- fra.
smule tvivl om indholdet. Trods alle forler i forhold til 208 året før. Jeg ser derfor
søg på at undgå fejl kan sætternissen jo
også vigtigheden i, at vores killingeliste
Som bekendt blev det vedtaget på GF, at
alligevel godt være på spil, eller måske
altid er opdateret, det må I opdrættere
medlemmerne får et kvartal mere medhar en kat eller to været på tastaturet, så hjælpe mig med.
lemskab for kontingentet i år. Så glæd jer
fejl kan naturligvis forekomme.
over, at girokortet først kommer med i
Årets TOP katte blev præsenteret og
næste blad.
Samtidig er jeg selvfølgelig bevidst om
præmieret i Køge, det var en stille dag,
den forskel, der er på korrektur og cenda kun få af de præmierede katte var
Lad os glæde os over, at foråret står for
sur, hvilket vi naturligvis aldrig udøver.
mødt op. Vi havde en hyggelig dag, og
døren. Pas godt på jeres katte, så de ikke
Skulle indholdet ikke være lødigt, vil vi
bestyrelsen kunne igen i år overrække
smutter ud ved en fejl. Forår giver forårsselvfølgelig være nødsaget til at afvise en vore sponsorers flotte præmier. En stor
fornemmelser i forhold til tilblivelse af
artikel, hvilket heldigvis aldrig i min tid har tak til sponsorerne! Se på de næste sider killinger!
været nødvendigt.
billeder af de vindende katte, som havde
tilstrækkelige points til at opnå en placeI ønskes alle et dejligt forår og en herlig
Medio februar besluttede bestyrelsen at
ring.
sommer.
udsende et ”hastenyhedsbrev”, idet vi kun
havde meget kort tid til komme frem til,
Forårets ”showbrag” fandt sted den 10.
Heide
hvilken holdning vi skulle fremsætte på
marts i Rødovre, hvor DARAK, Racekat-
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