Velkommen i bestyrelsen
Ulla bor på et
nedlagt landbrug
på Falster, hvor
der er masser af
plads til hendes
katte både inde
og ude i store
kattegårde, hvor
de kan komme
ud.

Navnet er Luise.
Årgangen er en 1975’er,
hvilket gør mig begyndende udfordret på både
syn og hørelse med varierende udfald.
Jeg bor i Bælum sammen med min kæreste,
som har taget både mig
og mine misser til sig.
Jeg har et lille opdræt
af ”siamisser”, som jeg
aldrig ser blive til noget
stort og ”grandiost”.
Men jeg vil gerne berige
Luise Bindersbøl
nogle familier med nogle racetypiske og lækre katte. Skulle
der så dukke en god showkat op i farten, vil jeg bestemt
ikke have noget imod det.
Jeg udstiller, når jeg har noget at udstille, men for mig er
både show og opdræt en hobby, så først og fremmest
handler det om at hygge sig og få lov at dele tilværelse
med den mest fantastiske katterace, der er til.

Helt fra starten
opdrættede Ulla
russere, senere
kom der cornisch
rex og siamesere
ind i opdrættet
Ulla Lihme Jørgensen
med stamnavnet
LihmeRex, som Ulla har sammen med sin datter.
Nu opdrætter Ulla udelukkende siamesere.

Referater
Referat: B-møde søndag den 30.08.2015
Til stede: Heide Petersen (HP), Pia HolmbergHansen (PH), Marianne Vedel (MV),
Kis Østerby (KØ), Flemming Olsen (FO),
Trine S. V. Nielsen (TN)
1. Vedtaget pr. mail siden sidst:
• Udsendelse af Nyhedsbrev med stemmeseddel i maj, vedr. FIFe's GF
• Fastsættelse af B-møde d. 30.08.2015
• Fastsættelse af GF dato d. 1.11.2015 på
DARAK's udstilling i Ølstykke (ulige år øst for
Storebælt)
2. Nyt fra kassereren
• Status fremlæggelse af regnskabet ved PH,
ser godt ud.
• Medlemslisten (HP) rimeligt stabilt medlemstal.
3. Nyt fra formanden
• Fra 01.01.2016 skifter Seychellois korthår og
langhår, navn til: SIA og BAL 01, 02 og 03.
• Klage over et DSO medlem, der ikke vil udlevere stamtavle ved salg. Sagen drøftet – korrespondance besvaret. Det er hovedklubbens
anliggende.
• Første år uden udsendelse af girokort: Vi får
se, om det fungerer, ellers må vi revidere afgørelsen om at spare girokortet og igen vedlægge det i bladet.
• Killingelisten: det er stadig svært at få opdrætterne til at opdatere og sende nye fotos.
• Hankattelisten: drøftet, om vi kan gøre andet, eller om det skal være, som det hidtil har
været.
• Infofolder: for at øge opmærksomheden
bliver teksten opdateret på hjemmesiden.

• Særnummer og medlemmer til ½ pris:
Gør vi nok? Det ville være ønskeligt, hvis vi fik
flere medlemmer på den konto.
• FIFe GF 2015 - hvor er medlemmerne: Temaet drøftet, hvordan får vi flere tilbagemeldinger, så FD kan repræsentere os bedst muligt?
• Indbydelse fra FD til alle SPK'er: vi tilbydes
gratis stand på FIFe's 60 års jubilæum Danish
Open i juni 2016. Vi tager imod tilbuddet og
fordeler således, at ingen skal bemande standen begge dage.
• Kend din konkurrent: forespørgsel fra Trine
Piltoft Farsø på lignende arrangement i kat IV,
som den kommende kategori I har afholdt. HP
kontakter de andre specialklubber i den kommende kategori IV, om der er interesse for et
fællesarrangement. Mulige foredragsholdere
diskuteres. PH kontakter Dorte Kaae som mulig foredragsholder.
4. Kontakt med medlemmerne
• Bladet: Forslag til nye tiltag/emner - Interviewtemaer drøftet.
• Hjemmesiden: forslag til forbedring samt
ønske om, at den skal gøres mere
”søgevenlig”.
• Nyhedsbrev: udsendt I maj i forbindelse med
FIFe’s GF, med begrænset antal tilbagemeldinger
• DSO-Facebook: kan/skal vi gøre mere for at
øge aktiviteten? TN undersøger, om den kan
gøres mere interessant fx, om det er muligt at
annoncere på FB
• Opdrætterannoncerne: debatteret bl.a. om
alternative annoncemuligheder.
• Roll-up banner: blev i foråret sat i bero for at
afvente om forslaget til navneskift fra Seychellois til Siameser/Balineser blev vedtaget.

hed om, at de ting, der ikke er regler for, er op
til den enkeltes etik og moral.
6. Generalforsamlingen den 1.11.2015 på
DARAK's udstilling i Ølstykke
• Valgene:
Hvem er på valg og hvem genopstiller?
o Heide Petersen ikke på valg
o Marianne Vedel på valg o Pia Holmberg-Hansen på valg o Kis Østerby ikke på valg
o Flemming Olsen på valg o Dorte Kaae: ønsker ikke genvalg
o Trine Nielsen: på valg o Pia Kirkegaard (revisor): modtager genvalg
o forslag fra bestyrelsen: ingen
o kontingentstigning: er bestyrelsen enig om
er unødvendig
Alle b-medlemmer villige til genvalg, eventuelle
emner til suppleantposten drøftet.
7. Topkatte 2016
Der forslås enten Albertslund (DARAK's) den
05/06.03.2016 eller på FD’s jubilæumsudstilling i juni i Fredericia.
• Tovholder FO: som sidste år fungerede
supergodt - der skal være mere hjælp fra hele
bestyrelsen.
• TOP-katteshow: Debat om nedadgående
interesse for TOP-katteshowet. Det ønskes
bragt til diskussion på GF, om klubben forsat
skal afholde det.
8. Hvad der ellers måtte være
Det ønskes også debatteret af medlemmerne,
om et elektronisk blad er fremtiden.
Ref. Marianne Vedel

5. Debat om Tritrichomonas Foetus og sygdom
i katterier i al almindelighed, og der var enig-
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Referat af DSO’s ordinære generalforsamling i Ølstykke den 1. november 2015
Tilføjelse 6b. Som HP skriver i årsberetningen, har der ikke været udvist særlig stor inte1. Valg af dirigent
resse for Topkatte showet de senere år. Det
Pia Nyrup (PN) blev valgt, hvorpå hun konklu- blev drøftet, om konceptet skal fortsættes,
derede, at generalforsamlingen var korrekt
ændres eller droppes helt:
indvarslet.
PN foreslog som mulighed, at kun de, der
Der var 10 stemmeberettigede til stede og 5
mødte op til overrækkelsen, ville modtage
indkomne brevstemmer.
deres præmie, eller alternativt at showet drop2. Valg af referent
pes, og at vinderen udelukkende annonceres/
Trine V. Nielsen (TN) blev valgt
fejres på dso.dk, og at præmien ville blive ga3. Godkendelse af dagsorden
vekort, hvis sponsorerne var med på ideen.
Dagsordenen blev godkendt med følgende
JK foreslog, at det skulle være mere besværligt
tilføjelser:
at stille op, eller at præmierne i stedet skulle
6a. Forslag om PRA-regler.
bruges på et specialshow eller lignende, så vi
6b. Ændring af Topkatte show. Ændring til
efter kategorisammenlægningen kan vise vopunkt 8: Måske grundet kat på tastatur var der res racer frem. PHH foreslog en sammenkomst
sket en beklagelig fejl. Der skulle have stået
i stedet for præmier.
kasserer Pia Holmberg-Hansen (PHH) for 2 år MV påpeger, at der kan være gode grunde til,
(genopstiller) i stedet for Kis Østerby (KØ), der at man ikke kan komme, hvor det blev præciførst er på valg næste år.
seret, at det drejede sig om, at de tilstedevæ4. Bestyrelsens beretning:
rende på udstillingen end ikke viste interesse
Marianne Vedel (MV) læste Heide Petersens
for showet.
(HP) årsberetning op.
PN foreslog Breed BIS fx hvert 3. år, hvis tilMV kommenterede med en forklaring på, hvor- slutning, hvor JK så påpegede, at der ikke kan
for hun ikke genopstiller (hendes læge har
laves Breed BIS i kat. IV med de nuværende
rådet hende til at skære ned).
regler. Det blev enstemmigt vedtaget, at fra
Ingen yderligere kommentarer.
dags dato droppes Topkatte præmieoverræk5. Revideret regnskab:
kelse "live" på en udstilling.
7. Fastsættelse af kontingent
Kasserer Pia Holmberg-Hansen (PHH) fremlagde regnskabet.
Kontingentet fortsætter uændret.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål, og 8. Valg til bestyrelsen
regnskabet blev godkendt.
Pia Holmberg-Hansen blev genvalgt
6. Indkomne forslag: (ingen)
(enstemmigt blandt de fremmødte, men modTilføjelse 6a. Avlsrådet har presset på for at få tog ingen brevstemmer, da hun ikke var med
et forslag fra DSO.
på stemmesedlen)
HP har i årsberetningen stillet et forslag om
Trine Sofie Vestergaard Nielsen blev valgt
avlsregler for katte med rdAc mutationen
(enstemmigt blandt de fremmødte og fik 5
(PRA). Forslaget fra årsberetningen debattebrevstemmer)
res:Jan Kragh (JK) forslår evt. dispensation for, Flemming Olsen blev genvalgt
at PRA-positive katte må anvendes 1 år efter
(enstemmigt blandt de fremmødte og fik 5
vedtagelsen. Han foreslår desuden, at PRAbrevstemmer)
reglerne også skal gælde for PEB.
Luise Bindersbøl blev valgt
PN foreslår 3-5 år og mener ikke, at DSO skal (enstemmigt blandt de fremmødte og fik 5
stille forslag, der gælder for PEB.
brevstemmer)
Charly Riis (CR) påpeger, at det er vigtigt ikke Ulla Lihme Jørgensen blev valgt
at sortere PRA-bærere fra i avl, hvis de har
(enstemmigt blandt de fremmødte og fik 4
andre gode egenskaber - der er andre og vær- brevstemmer)
re sygdomme, vi ikke kan teste for - dog skal/
Pia H. Kirkegaard blev genvalgt
bør målet være at avle sig væk fra PRA.
(enstemmigt blandt de fremmødte og fik 5
Der var enighed om, at det er vigtigt, at nye
brevstemmer)
opdrættere kender til problematikken, og at
I forbindelse med valget af revisor, nævnte MV,
forslaget skal formuleres, så det ikke kan mis- at titlen som revisor kan betyde, at revisoren
forstås.
hæfter personligt for eventuelle fejl og sjusk.
JK lovede i samarbejde med PN at formulere
Det blev derfor foreslået, at titlen ændres til
forslaget, og JK spørger avlsrådet til råds des- "Bilagskontrollant". Dette kræver en vedtægtsangående. JK lovede også at skrive en oplyændring, og der var enighed om, at bestyrelsende artikel til bladet, så medlemmerne forsen arbejder videre med forslaget til næste GF.
9. Eventuelt
står vigtigheden i forslaget.
Hensigten er at stille forslaget til Felis Danicas Kategorisammenlægning:
næste plenarforsamling. Forslaget blev vedta- Erik Nissen havde hørt, at kategorisammenget med stor opbakning.
lægningen var udsat til foråret 2016.
Formand Heide Petersen byder velkommen.

Konstituerende B-møde den 1. 11.2015
i Ølstykke i forbindelse med GF

Men det var der ikke andre, der havde hørt. PN
var sikker på, at det ikke var udsat, men undersøgte det for en sikkerheds skyld, på FIFes
hjemmeside og i sin dommer-gruppe, og kunne
ikke finde noget, der bakkede denne information op.
Andre arvelige sygdomme.
Under PRA-debatten blev der opfordret til, at
deltagerne skulle tænke over, om der er andre
arvelige sygdomme, der er særligt fremtrædende i racen. HCM blev nævnt, men CR fortalte,
at hun havde talt med Jørgen Koch fra landbohøjskolen, som ikke mente at HCM er et særligt problem i vores race. CR nævnte "False
tendons" som er strenge i hjertets muskelvæv,
der kan føre til mislyd på hjertet og i enkelte
tilfælde give problemer. False tendons er dog
ikke arveligt og CR har ikke hørt at det skulle
være særligt udpræget i nogen race.
PN nævnte amyloidosis i nyrer og lever, men
da der ikke findes testredskaber til lidelsen, så
er det svært at komme videre.
CR foreslog et medlemsmøde om dette og
andre emner - CR vil gerne organisere et medlemsmøde. Der blev talt om vidensdeling, og
der var enighed om, at vi naturligvis ikke ønsker at udstille alle racens problemer på hjemmesiden, da det kan få vores katte til at se
mere syge ud end de er.
TN nævnte, at det er muligt at dele info og
erfaring om sygdomme, uden det er offentligt,
f.eks. i en lukket Facebook gruppe, eller med
login på hjemmesiden.
CR nævnte også, at der er begyndt at opstå en
del nye tilfælde af fladbrystede killinger og
mange kejsersnit.
Ligeledes er der for mange katte med tandproblemer i racen.
Slutteligt blev der talt om ”overtypede” katte,
der kun lever tre år og/eller er infertile. I den
forbindelse blev der foreslået en ændring af
standarden eller race-seminar for dommerne.
Så kom chefstewarden og meddelte, at sceneshowet skulle til at begynde. Da der bl.a. endnu ikke havde været den ønskede diskussion
om smitsomme sygdomme i katterier om fx
Giardia og TF, fremsat af MV, samt evt. andre
ting, spurgte dirigenten deltagerne, om det var
i generalforsamlingens interesse at suspendere GF’en og fortsætte efter BIS, eller om der
var stemning for at afslutte GF.
Der var stemning for afslutning af GF, og HP
takkede for en god GF og debat.
Ref. Trine S.V. Nielsen

Valget er vel overstået, og arbejdet kan gå
videre. HP følger op på forslaget til Felis Danica ang. reglen om PRA.

Til stede: Heide Petersen (HP) Pia HolmbergHansen (PHH) Trine S. V. Nielsen (TN)
Flemming Olsen (FO)
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Heide Petersen (HP)
Næstformand: Trine Vestergaard Nielsen (TN)
Kasserer: Pia Holmberg-Hansen (PHH)
B-medlem: Kis Østerby (KØ)
B-medlem: Flemming Olsen (FO)
1. suppleant: Luise Bindesbøl (LB)
2. suppleant: Ulla Lihme Jørgensen (UJ)

HP sørger for afskedsgave til Dorte Kaae.
HP påpeger, at hun er på valg til næste år og
fremlægger sin tvivl, om hun formår at stille op
til formandsposten for endnu en periode. PHH
Eftersom der på GF er almindelig opbakning til, påpeger, at det er vigtigt at sige besked herom
at Topkatteshowet nedlægges, skal vi nu kon- i god tid, det lover HP.
centrere os om at kontakte vore faste sponsorer og forelægge forslaget om at sponsere
Ref. Heide Petersen
gavekort.
Heide udfærdiger et sponsorbrev og arbejder
på sagen sammen med FO.
Roll-up banner er fortsat i bero.
HP kontakter vores revisor for at spørge, om
titlen revisor bør laves om til "bilagskontrollant",
som nævnt på GF.
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