Formanden har ordet
Når du nu sidder med dit "sommerblad" i hænderne og forhåbentlig nyder både sommeren,
bladet, dine katte og måske også et kuld killinger, så håber jeg, at DSO medlemskabet byder
på alt det, du kunne tænke dig. Det er nemlig
igen blevet tid til at forny dit medlemskab, og
girokortet er vedlagt bladet – jeg håber, at du
har lyst til at forsætte dit medlemskab.
Der er desværre tilbagegang i katteverdenen,
måske er det ikke helt så tydeligt i vores racer.
Generelt er der i Felis Danica et fald i søgte
stamtavler. Hovedklubberne oplever tilbagegang
i medlemstallene, og udstillingerne er ikke så
store som tidligere. De er derfor nødt til at finde
haller i mindre byer, der ikke koster vildt meget,
for at det kan løbe rundt. Til tider har det den
konsekvens, at der ikke kommer så meget publikum, så vi kan fremvise vores hobby og gøre
opmærksom på vores racekatte.
Felis Danica har netop afholdt deres jubilæumsudstilling i Middelfart i juni med masser af reklame for vores racer. Om det var årstiden eller
ændringen fra 1 til 2 certifikater, for at skaffe
katte nok, der gjorde det er selvfølgelig svært
at svare på. Det var både en lille udstilling med
meget få af vores racer, og der var meget lidt
publikum.
Specialklubberne havde fået tilbudt gratis standplads i en hal med masser af plads og lys.
Vi havde medbragt vores stand, hvor vi havde
ønsket at kunne nå ud til flere nye kommende
katteejere. Der blev hygget i standen, men det
skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde
håbet på både flere katte, publikum og medlemmer.

været nødt til at flytte den til DARAK's udstilling
i Strøby lørdag den 5. november. Husk at indsende forslag og kandidatur til bestyrelsesposterne (se referatet side 10) senest 1. september.
Jeg håber at se rigtig mange af jer medlemmer.
Når jeg har sat et blad op, er der som regel gået
flere uger med at samle materiale. Jeg prøver at
finde interessant stof, og tænker over, hvem kan
jeg få til at skrive noget, som alle gerne vil læse.
De fornødne tilladelser skal også indhentes, og
når det alt sammen er på plads, og bladet begynder at tage form, så skal der som regel lige
findes et par ting mere, for at sideantallet går op.
Måske kontakter jeg nogle udstillere, om de ikke
har en titel eller to, måske også en import eller
eksport, og til sidst ja så kommer lederen, den
skubber jeg som regel til sidst. Så finder jeg
huskelisten med de faste punkter, og tankerne
kredser i hovedet - hvordan starter jeg? Denne
gang er jeg akkurat i samme situation, bare med
den undtagelse, at jeg lige er kommet i tanke
om, at det her er min sidste leder, så nu håber
jeg, at jeg husker det hele.
Jeg vil starte med at takke alle de mennesker,
der gennem nu snart 10 år, hvor jeg har været
redaktør, har bistået klubben og vores medlemsblad med fine, sjove, lærerige og interessante
indlæg, det er blevet til rigtig mange gennem
årene ☺

Det hele startede i 2006 på GF i Ebeltoft, og jeg
husker det, som var det i går. Den daværende
formand, Trine Piltoft Farsø, havde længe ønsket at træde tilbage både som formand og redaktør.
Til gengæld ser det ud til, at vi når ud til et bredt Forsamlingen var totalt modløs grundet manglende formandskandidater, og midt i det hele
udsnit af Danmarks befolkning, når der er Dyrespørger Pia Nyrup: "Trine, hvis nu Heide og jeg
nes dag, dyrskue i Roskilde, Herning og Horovertager redaktionen, bliver du så som formand
sens, Plantoramas 2 årlige fremvisninger og de
en periode mere" ?
andre lokale tiltag, der bliver lavet. Jeg kan kun
anbefale alle, der har mulighed for det, at fremvi- Jeg tror Trine sagde: ”Tjaah, joooh, det kunne
jeg måske da godt ??” Pia spurgte mig: "Heide
se vores racer på disse PR arrangementer.
det kan vi da godt, ik’?”
I år står vi overfor en generalforsamling, hvor der Hvordan jeg fik sagt ja, ja det må guderne vide,
skal vælges ny formand, idet jeg jo har meddelt, så megen erfaring havde jeg nu da heller ikke!
Men Pia og jeg blev da i hvert fald redaktører,
at jeg må overlade roret til nye kræfter. Jeg håber, I alle vil bakke op om DSO’s fremtid og valg og så gik det ellers bare derudad.
af ny formand ved at deltage i GF. Hvis det ikke Pia måtte så senere melde fra officielt, da domer muligt, håber jeg meget på, at du benytter
meruddannelsen krævede en del af hende.
muligheden for at brevstemme.
Uofficielt har Pia har været min støtte gennem
alle de 10 år, og har altid været min tekniske
korrekturlæser, inden bladet gik i tryk, og hun
Både jeg og bestyrelsen har jo gjort os mange
tanker om en fremtidig formand. Vi er kommet
har altid stået for afdelingen: Sundhed og indfrem til, at vi fra bestyrelsens side gerne vil pege samlingen af udstillingsresultater samt i en mepå Charly Riis som formandskandidat. Vi mener, get lang årrække stået for udregningen af topat hun vil være den ideelle kandidat til formands- kattelisten.
posten i DSO. Charly er en velkendt person især Derfor vil jeg her gerne takke Pia for de mange
år, hvor vi sammen har stået for, at DSO medi "kattekredse", ikke mindst fordi hun sammen
lemmerne (til tiden) har fået et, synes jeg da
med sin mand, Jan Kragh, gennem en lang årselv, alsidigt blad med masser af læsestof.
række har lavet masser af genetikkurser rundt
om i landet.
En anden, der også har hjulpet mig meget på
sidelinjen, som jeg også skylder en stor tak, er
Charly er selvfølgelig kendt i vores kategori som Lise Vigsø. Lise har i næsten alle årene, jeg har
været redaktør, været korrekturlæser på bladet,
opdrætter og udstiller. Hendes kendetegn er
venlighed, imødekommenhed samt hjælpsomfoldere, hjemmeside og deslige. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gennem
hed og faglig dygtighed, især når det gælder
farver og stamtavler. Du kan være forvisset om, årene – det har været en fornøjelse at samarbejde med jer.
at når du spørger Charly om noget, går du ikke
tomhændet hjem ☺ Det er sandsynligt, at hun
siger: ”giv mig din stamtavle, så skal jeg sige dig, En formand skal være at finde i front og blandt
medlemmerne. Det er ikke nemt at have fingeren
hvordan det forholder sig”.
på pulsen, hvis man ikke kommer ud blandt
udstillere og opdrættere på udstillingerne. Derfor
Årets GF burde have foregået på vestsiden af
har jeg, indrømmer jeg ærligt med lidt vemod,
Storebælt i år, men af logistiske årsager har vi

besluttet, at der må nye
stærkere kræfter på posten og i spidsen for bestyrelsen i DSO.
Jeg har nydt "mit job" som
redaktør og senere også
som formand ☺ Det har været lærerigt og for
det meste også drøninteressant, fordi jeg også
er et menneske, der vil gerne være med til at
gøre en forskel og udbrede kendskabet til så
fantastiske racer, som vore katte jo er.
OK, det har ikke altid været lige interessant at
læse alle de regler og paragrafer, og holde øje
med ændringerne, som man jo nu engang skal
kende og ikke mindst gøre opmærksom på!
Sikkert har et enkelt eller to medlemmer måske
tænkt ”Åhrrr, hun gentager og gentager, men men, der kommer jo også nye medlemmer til,
så det er en balancegang hele tiden at være
OBS på, at alle får den viden, der skal til.
Regler, og især sundhedsregler, er jo ikke lavet
som begrænsninger. De er lavet for at sikre os
og vores katte og som vejledning og hjælp for
dem, der ikke kan gennemskue, hvad der er
bedst for vores racer. Det må for enhver opdrætter være højeste prioritet at opdrætte sunde,
raske og smukke katte.
Vi skal passe på os selv, være ærlige og seriøse, og det gør vi, når vi følger reglerne.
Og ja, der er mange ting at holde øje med. Det
er fx ikke tilladt at parre en sølvkat med en siameser, eller at avle på arvelige defekter som fx
halefejl. Hvis du gentagne gange avler med
halefejl, så får du med sikkerhed halefejl, og det
er jo beviseligt, at det er svært at avle ud igen.
Derfor er der regler, og de skal følges!
Læs derfor stamtavlerne, inden du går ud og
investerer i nye avlsdyr og brug klubbens eksperter. De kan hjælpe med det, du ikke lige kan
gennemskue, det er klubben også til for.
Vi, som opdrættere, bevæger os rundt i paragraffer og regler, når vi udstiller og opdrætter en rigtig god ven sagde engang til mig "du må
heller ikke køre bil uden kørekort og uden at
kende reglerne", og det tænker jeg på, hver
gang jeg rådgiver nye. Altså når du skriver under
på vores dokumenter i avl og opdræt, skriver du
under på tro og love på, at du kender og følger
reglerne. Indrømmet, det kan godt være lidt
"træls" at læse dem igen og igen og især at gøre
opmærksom på, men som jeg ofte siger, der er
jo altid to sider på en medalje ☺
Derfor min store tak til alle, der har bidraget og
været med til at gøre en forskel. Det er mange
gennem 10 år, og jeg håber, der i fremtiden
fortsat vil være mange blandt jer, der fortsætter
med at bidrage. Mit ønske er, at DSO altid vil
være en klub, der er værd at være medlem af.
Det lovede jeg, da jeg blev formand, for klubben
er til for alle, om de elsker striber eller spotter,
lige meget om de har maske, er ensfarvede eller
"kofarvede". Der er plads til alle i DSO, det har
altid været min devise, og jeg håber inderligt, at
ånden fortsætter. Men det er jeg nu ikke bekymret for, hvis I medlemmer kommer til stemmeurnen på vores Generalforsamling og vælger
Charly Riis som ny formand i DSO.
Nyd fortsat sommeren
Heide
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