Formanden har ordet
Sommeren er en skøn tid med masser af
gøremål såsom ”sommerbladet”, jeg vil som
alle andre også gerne nyde vejret, haven og
kattene. Varmen er dog lige nu så høj udenfor, at det faktisk er en sval og hyggelig
afveksling at sidde ved skærmen.

Nogle står udover gigantisk store regninger,
med blødende hjerter, døde katte, hjerneskadede katte og kroniske diarreproblemer,
og så skal de ydermere lægge ører til, at de
er hysteriske, fra nogen der måske/måske
ikke har problemer i deres katterier.

Bladet er endnu engang færdig til tiden, og
jeg håber, at I sidder med et læseværdigt
blad i hånden.
For en gangs skyld fylder en artikel, der kun
indirekte handler om kat, men om fotografering, ret meget. Det har længe ligget mig på
sinde at bringe noget om emnet fotografering.

Har du først læst, set eller hørt om en problemstilling, så virker den ikke nær så
skræmmende, når du selv måske står i en
lignende situation, for du har en viden om
hvad du kan gøre. Mit daværende håb som
redaktør, men i allerhøjeste grad også fremtidige håb er altså at give dig gode redskaber til at håndtere disse situationer, men
sandelig ikke til at nedgøre dem, der kommer med dem.

At modtage nogle skønne fotos med stor
skarphed, opløsning og smukke motiver er
for mig, som redaktør, et ”must”, for jeg er
sikker på, at bladet ville være ret kedeligt,
hvis billederne skulle undværes.
Jeg håber, at I gennem ”Fabels” lærerige og
humoristiske artikel får nogle tip og vink til
at tage endnu bedre billeder, og at den giver
jer blod på tanden, så I får lyst til at gribe
kameraet og ”skyde løs”.
Der er naturligvis også en bagtanke, for jeg
håber, at sidegevinsten bliver, at jeg modtager en masse billeder! Flotte billeder både
til bladet og hjemmesiden. Jeg kan nemlig
også afsløre, at der arbejdes på en ny hjemmeside, som måske når at blive færdig i år,
og hertil har vi også brug for flere billeder at
vælge imellem. Så kære medlemmer fat
fotografiapparatet ☺
At være redaktør i vore dage er en udfordring, for der skal gerne være lidt for enhver
smag. Især nu hvor næsten alle kan gå på
internettet og slå alt op. Jeg har en, måske
naiv og romantisk, formodning om, at artikler læses og måske endda genlæses, når
man sidder med et fysisk blad i hånden.
Da jeg i sin tid, tilbage i 2006, sagde ja til
redaktørjobbet, var det klart for mig, at udover informative, oplysende, søde, skønne
artikler skulle der altid være noget om
”Sundhed” i vores medlemsblad.

Det er INGEN skam at få sygdom i sit katteri, men det er i allerhøjeste grad en skam
IKKE at gøre noget ved det! ! !
Derudover er det ganske respektløs og utilgiveligt, hvis man sælger katte, tager katte
ind til parring eller får parret ude i byen, hvis
man ved, at man har problemer i sit katteri.
Når alt går godt, er katteverdenen verdens
skønneste hobby, og det er umådelig vigtigt,
at vi husker at vise hinanden respekt, forståelse og omtanke.
Som altid i forbindelse med FIFe’s GF, bliver vi af Felis Danica spurgt om vores mening i forbindelse med forslag, der vedrører
vores racer og vores katte generelt.
I år var der ingen racespecifikke spørgsmål,
men 3 spørgsmål var interessant for vores
racer, og dem sendte vi ud til afstemning
hos jer medlemmer. Tilbagemeldingerne var
ikke så store, men demokrati er jo, at alle får
muligheden for at blive hørt og få indflydelse, om man ønsker at benytte sig af den
mulighed er en anden ting. Slutresultatet af
afstemningen var, at jeg kunne meddele til
FD, at vores medlemmer havde stemt som
følger:

Forslaget fra FIFe’s bestyrelse: ”NY kategoHeldigvis får vi ofte lov til at anvende materi- risammenlægning med og op til 6 separate
ale fra diverse dyrlæger, hvilket jeg sætter
BIS på en udstilling”, stemte 80% af DSO’
stor pris på.
medlemmer, nej tak. Heldigvis var der på
FIFe GF et flertal for, at bevare den kategori
Jeg er også meget taknemmelig, når I med- opdeling, der allerede er vedtaget, med
lemmer griber pennen (læs: sætter jer ved
ikrafttrædelse 1. januar 2016.
tasteturet) og bruger jeres tid og overskud
på at skrive.
Forslaget fra Island: ”Minimum 15 katte for
Jeg glædes aldrig over sygdomme, men der at have separat BIS i en kategori”, stemte
er ingen tvivl om, at vi andre kan lære rigtig 60 % af DSO’s medlemmer, nej tak. Det
meget ved den ærlighed og åbenhed, disse blev vedtaget i en omskrevet udgave, så
mennesker udviser. Vi bør være lykkelige
antallet af katte er fjernet, men en arrangefor, at de vil dele disse oplevelser og de
rende klub kan vælge at slå kategori I & II
problemer, der har kostet dem sved og tårer og/eller kategori III & IV sammen til Best In
for ikke at tale om penge! Derfor gør det mig Show.
så uendeligt ondt og så enormt vred, når det
går op for mig, at den åbenhed, disse men- Forslaget fra Slovenien: ”Ændring af killing/
nesker udviser, bliver brugt til at sætte dem ungdyrklasserne til 4-8 og 8-12 måneder”,
stemte 100% af DSO’s medlemmer, Ja tak.
i et dårligt lys.

Det faldt også på
FIFe’s GF, så klasserne kører uændret
killing 4-7 og ungdyr
7-10 måneder.
Som vanligt var
Bette Lind hurtigt på FD’s hjemmeside med
opdateringer på bloggen, hvilket er en
yderst fin service. I stedet for at gentage
bloggen og hendes fine referat i KatteMagasinet, så vil jeg henvise jer til at læse det
udførlige referat fra FIFe’s GF der.
Tusind tak til de af vore medlemmer som
har bidraget med masser af information om
deres oplevelser ved import af katte. Det er
ikke kun interessant læsning, det inspirerer
såvel erfarne som forhåbentlig nye importører. Interviewene viser også nogle af de
faldgrupper, der kan dukke op, men i allerhøjeste grad også, hvor seriøst vores opdrættere håndterer det at få en ny kat ind i
hjemmet med færrest farer for de allerede
boende katte.
Skulle der være nye som ”ældre” medlemmer, som påtænker at starte opdræt, og
ikke føler, at de har den fornødne viden, så
husk at Felis Danica har en
”Mentorordning”. Der får man tildelt 2 mentorer, hvor den ene så vidt mulig er racespecifik og den anden er geografisk godt placeret. Det er altid godt at have to uvildige personer, som kender alle regler, moral og etik
med på sidelinjen. De kan råde og vejlede,
hvis der er behov for det, og det koster vel
og mærket ikke noget.
Med sommerbladet kommer der vanen tro
opkrævning på kontingent, og girokortet er
vedlagt. Jeg bliver nødt til at pointere, at for
deltagelse i konkurrencen om årets TOP
katte og titlen som ”Årets opdrætter”, skal
du være medlem i hele konkurrenceåret.
Det betyder i praksis, at hvis du indbetaler
dit kontingent senere end 1. september, så
kan du ikke deltage, og du vil heller ikke
have stemmeret på generalforsamlingen.
Så det er i begge sammenhænge meget
vigtig, at girokortet ikke ”forputter” sig.
GF’en plejer at udmunde i en konstruktiv
debat under evt., hvilket også er en god
grund til at deltage. Sæt X i kalenderen den
15. november 2014, hvor vi afholder GF på
JYRAK’s udstilling i Vissenbjerg. Se også
side 19.
Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer.
Sommerhilsner og på gensyn i Vissenbjerg
Heide

Deadline for indsendelse af materiale til
blad 3/2014 er den 20. oktober
Bladet udkommer medio december 2014
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