Formanden har ordet
Som formand har jeg altid sat en ære i, at
tingene skal foregå demokratisk, og jeg har
altid taget mine medlemmer med på råd. Vi
var en kort overgang i samarbejde med
Sphynx og Rex klubben om at stille forslaget
Som det første vil jeg ønske alle TOPkatte- sammen med dem. Dette samarbejde slutne et stort tillykke, der var rift om pladserne, tede dog brat, da formanden for deres speog desværre var der ikke plads til alle. Nyd
cialklub glemte at spørge sine medlemmer.
de smukke placerede TOPkatte andetsteds i
Da alt netop er foregået åbenlyst og demobladet.
kratisk i DSO, bliver jeg faktisk ked af det,
når debatten på Facebook pludselig munder
Som det også kan ses på udstillingsresultaud i, at få medlemmer føler sig ført bag
terne, klarer vores gamle kat. IV sig fortsat
lyset! At de mener, at det forslag, der er
godt, selvfølgelig lidt forskelligt fra gang til
gang. Der er stadig rigtig mange nominerin- blevet vedtaget, er noget andet end det, de
er blevet stillet i udsigt. Jeg bliver også trist,
ger, også selv om der har været ganske få
katte på årets første udstillinger. Det gælder når en ellers god debat udvikler sig til et
personligt angreb angående sygdom, der for
ikke kun i vores kategori, og årsagen er
længst er kureret, når der mangler argusandsynligvis, at der har været mange udstillinger på kort tid. Jeg synes, at det ser ud menter til at fortsætte debatten.
til, at SIA/BAL og OSH/OLH klarer sig fint i
konkurrencen i den nye kategoriinddeling.
Forslaget er formuleret så enkelt, at der ikke
skulle være noget at tage fejl af. Når du
På GF sidste år i november blev der enfremover søger stamtavler, så er det så
stemmigt bakket op om, at vi som specialenkelt, at du bare skal medsende dokumenklub skulle stille forslaget om obligatorisk
tationen på forældredyrene til stambogssePRA test af vores avlsdyr. Der blev nedsat
kretæren. Er et eller begge forældredyr
en arbejdsgruppe, som jeg gerne vil takke
efter negative forældre, så skal dokumentarigtig mange gange for dens indsats! Jan
tionen bare indsendes på den/dem.
Kragh, Charly Riis og Pia Nyrup fik strikket
et - efter min mening - godt forslag sammen.
Den nye nationale regel (§1.3.7) til FIFe's
Der blev i starten af december udsendt et
avls- & registreringsregler om PRA regel kan
nyhedsbrev med forslaget, der blev meget
du læse i bladet på side 7.
positivt modtaget af jer medlemmer. Det er
den største deltagelse/respons, der er kommet på et nyhedsbrev nogensinde! Afstem- Grundlæggende forbliver opdrættet for
langt de fleste af vore opdrættere uændret,
ningsresultatet var et massivt JA (25 JA
da majoriteten allerede agerer således. Forstemmer og 1 NEJ stemme).
skellen er ”kun”, at der ikke bliver født flere
Resultatet blev længe før deadline indsendt killinger, der er PRA positive og antallet af
til Felis Danica, og derfor havde vi mulighed bærere vil med tiden mindskes væsentligt,
for at reagere på
hvilket vil give flere valgmuligheder, når der
formand Bette Linds anbefalede rettelser/
skal findes fremtidige ”ægtefæller”.
ændring. Denne ændring (stramning) af
forslaget blev udsendt i et nyhedsbrev i
Tiltaget titelregistrering, som muliggør, at
slutningen af december, hvor der kun kom
du selv kan titelregistrere din kat på FD
ét nej fra en ikke-opdrætter, der i øvrigt
databasen, som blev præsenteret på SPK
ikke deltog i første omgang af afstemninmødet, er blevet godt modtaget, som det
gen. Nyhedsbrevene ligger for øvrigt på
kan ses i Kattemagasinet også flittigt brugt,
hjemmesiden under referater.
idet det bugner med titler i nyeste blad.
Jeg tænker over, hvad man kan gøre i DSO
Ved afstemningen på Felis Danicas plenarfor at gøre det lidt mere attraktivt at præforsamling var der delte meninger om vores sentere sine katte og indsende smukke foforslag, hvilket undrede mig, da sundhed i
tos, som jo er til glæde for alle. Er der virkemine øjne altid må være det ypperste mål,
lig nogen, der ikke der synes, at det vil vævi som opdrættere har. DARAK stemte for
re attraktivt at få deres kat på forsiden? Det
med 4, Racekatten for med 3, Katteklubben behøver ikke absolut at være et "stylet" foto
for med 6 og JYRAK imod med 8 plenarer - fra fotografen, det kan også gerne være et
der var heldigvis flertal, og vores forslag
"snapschuß" bare kvaliteten er i orden ☺
blev vedtaget. Jeg var/er både som formand
og opdrætter glad for og stolt over, at vi er Fra 01.01.2016 forsvandt navnet seychellois
i FIFe, så en masket kat med hvidt hedder
gået et lille skridt i sundhedens navn ☺!
nu enten siameser eller balineser bicolour
Ikke mindst er jeg stolt af, at der var så
med tillægs EMS koden 01, 02, eller 03,
STOR enighed om, både på vores GF og i
men der vil jo nok gå lidt tid, inden navnet
den endelige afstemning, at sundhed altid
forsvinder helt.
er vigtig, også selv om blindhed ikke er en
fatal sygdom.
Foråret er min yndlingstid på året, især efter
en kold vinter, hvor vi nu snart igen kan slå
dørene op, og misserne kan komme ud i
vores indhegnede have og nyde solen.

Deadline for indsendelse af materiale til blad 2/2016 er
den 20. juni 2016
Bladet udkommer medio august 2016

På årets FU møde
med SPK’erne blev
der igen talt om
nedgang i søgte
stamtavler, men
det er glædeligt, at
vi som den eneste
kategori i 2015 havde fremgang. Du kan
læse mere om mødet i referatet, men jeg vil
lige slutte af med at opfordre jer alle til at
deltage på Felis Danicas jubilæums udstilling, "Danish Open" udstillingen i Middelfart
den 18. & 19. juni. DSO vil være præsenteret med vores informationsstand, og der vil
vi prøve at være mere publikumsorienteret
ved at gøre en ekstra indsats for at tiltrække publikum og for at promovere racekatte i
al almindelighed. Det blev nemlig debatteret
på mødet, at vi ofte på udstillinger blev
oplevet meget "tilknappede" overfor besøgende, ja sågar bliver der sagt, at kattene
bliver forskanset, så de ikke kan beskues af
publikum.
På DSO standen vil jeg gerne have så meget informationsmateriale som muligt, der
repræsenterer vores racer, så kom med
jeres infomateriale såsom foldere og visitkort - kom og vær med i standen og vær en
del af klubben som helhed. Der vil også
være plads til din planche/salgsannonce på
vores "opslagstavle", hvor der også vil være
vores sædvanlige plancher samt præsentation af årets TOPkatte. Har du gode ideer til
alternative oplysninger, som giver publikum
mere information, indsigt og reklame for
vores racer, så giv gerne bestyrelsen et
praj, så vi ved fælles hjælp kan føre dem ud
i livet.
Jeg har af helbredsmæssige årsager meddelt bestyrelsen, at jeg efter denne formandsperiode, dvs. til GF’en til efteråret,
ikke genopstiller til formandsposten, og helbredet tillader heller ikke, at jeg fortsætter
som redaktør.
Jeg har i en meget lang årrække været en
del af DSO’s bestyrelse, de sidste 10 år på
redaktørposten og, når perioden er omme, 6
år som formand, men nu er jeg altså desværre nødt til at sige stop.
Der er i hele katteverdenen ikke så mange
nye opdrættere at spore, ej heller i vores
race. Til gengæld virker de ny tilkomne i
vores regi meget engagerede og passionerede, og jeg håber derfor, at de fremadrettet
vil være med til at gøre en indsats. I år har
vi netop bevist, at en specialklub har mulighed for at gøre en forskel for vores race,
men endnu vigtigere er selvfølgelig, at vi
altid skal fremme og udbrede kendskabet til
vores skønne racer, og det arbejde er det
både givende og positivt at være en del af.
De bedste ønsker om et smukt forår og en
dejlig sommer.
Heide
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