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Formandens beretning 2016
Året, som denne beretning handler om, startede ret hektisk, men dejlig positivt!
På GF den 1. november 2015 var alle helt enige i, at formandens forslag om at stille et forslag til Felis
Danicas Plenarforsamling om at vores avlskatte skal være PRA testet, skulle gennemarbejdes og sættes i
værk.
Jeg var/er både som formand og opdrætter meget glad og stolt over, at der var stor enighed om dette. Derfor
blev der på GF nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forfatte et endeligt forslag, som DSO kunne indsende til
Plenarforsamlingen.
Arbejdsgruppen, som bestod af Jan Kragh, Charly Riis og Pia Nyrup, strikkede et fint forslag sammen, som I
medlemmer støttede op om, men det kom dog retur fra FD’s formand Bette Lind. Hun anbefalede, at vi tog
skridtet fuldt ud, for at have optimale chancer for at få det godkendt. Så forslaget med denne rettelse blev
udsendt i et nyhedsbrev, ligesom det første forslag havde været.
Jeg må sige, at jeg som formand også var meget stolt over de mange tilbagemeldinger, der kom fra jer i
forbindelse med dette forslag. Det bevirkede, at der aldrig blev sået tvivl i mit sind, om det var det rigtige, vi
var i gang med.
Forslaget blev godkendt, og avlsreglen trådte i kraft den 29.02. dette år. Grundlæggende forbliver opdrættet
for langt de fleste af vore opdrættere uændret, da majoriteten allerede agerer således. Hermed er et tiltag for
racens sundhed på PRA fronten fremadrettet sikret her i Danmark, som den også er i vores naboland,
Sverige, som har haft en tilsvarende regel i flere år. Eneste forskel for vores race er ”kun”, at der ikke bliver
født flere killinger, der er PRA positive, og antallet af bærere med tiden vil mindskes væsentligt. Dette faktum
vil give mange flere valgmuligheder, når der skal findes fremtidige ”ægtefæller”.
Som formand har jeg altid sat en ære i, at tingene skal foregå demokratisk, og jeg har altid taget mine
medlemmer med på råd, selvom jeg i processen en kort overgang fik det modsatte skudt i skoene. Vi var fx
en kort overgang i samarbejde med Sphynx og Rex klubben om at stille forslaget. Dette samarbejde sluttede
dog brat, da formanden for deres specialklub glemte at spørge sine medlemmer først.
Jeg vil gerne i den sammenhæng henvise til, at regler, især sundhedsregler og paragraffer ikke er lavet som
begrænsninger, men som en hjælp for dem, der ikke kan gennemskue, hvad der er bedst for vores racer.
Det må for enhver opdratter være højeste prioritet at opdrætte sunde, raske og smukke katte.
I år har vi netop bevist, at en specialklub har mulighed for at gøre en forskel for de racer, den repræsenterer.
Som opdrættere bevæger vi os rundt i paragrafer og regler, når vi opdrætter, og når vi udstiller. En rigtig god
ven sagde engang til mig "du må heller ikke køre bil uden kørekort og uden at kende reglerne", hvilket jeg
tænker på, hver gang jeg møder modstand mod regler og paragraffer. Når du skriver under på vores
dokumenter i avl og opdræt, skriver du under på tro og love, 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 dem
overfor jer medlemmer, men som jeg ofte siger, der er jo altid to sider på en medalje ☺
Jeg tror da også, at nogen i deres stille sind har tænkt; "nu gentager hun sig selv igen". Det gør jeg måske
også, men der kommer jo heldigvis også nye medlemmer til. Så det er en balancegang hele tiden at være
OBS på at henvise til de nye tiltag og regler, og især hvor du kan finde dem, så alle, såvel nye som gamle,
får den nyeste viden på området.
Det er vel også sådan, en god gerning ikke kan gøres for tit ☺
2016 er også året hvor der er sket en stor ændring i vores vante udstillingssystem. Det har taget en stor
vending, for mange en jordskredsændring, er det så godt eller skidt? det er nok lidt tidligt at dømme om
endnu.
Som det kan ses på udstillingsresultaterne, klarer vores gamle kat. 4 sig fortsat godt her i DK, selvfølgelig lidt
forskelligt fra gang til gang. Der er stadig rigtig mange nomineringer, måske er der først på året færre katte
på udstillingerne, måske skal den nye inddeling først lige kigges lidt an.
Men kigger vi ud i vores nabolande eller der, hvor jeg har bidraget med de nye Winnershows resultater, ser
vi en forskel fra Italien, Holland til Finland, hvor racernes tilmeldingsrate dog er ret forskellig, og derfor
rangerer vores gamle kat. 4 heller ikke i de forskellige lande lige så højt i BIS resultaterne.
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Fra den 01.01.2016 ophørte navnet seychellois i FIFe regi (nogle dissidentklubber anvender det stadig),
denne ændring blev også opdateret på hjemmesiden få dage inde i det nye år. Fremadrettet hedder en
masket kat med hvidt nu enten siameser eller balineser bicolour med tillægs EMS koden 01, 02, eller 03.
På årets specialklubmøde blev der igen i år talt om nedgang i ansøgte stamtavler og medlemstal i klubberne.
Det er dog glædeligt, at vi som den eneste kategori (gammel 4) de sidste par år har haft fremgang i ansøgte
stamtavler.
Tiltaget fra FD om online titelregistrering muliggør, at du selv kan titelregistrere din kat på FD databasen.
Dette tiltag blev også præsenteret på SPK mødet, og det er blevet godt modtaget og flittigt brugt, som det
kan ses i Kattemagasinet, idet det bugner med titler.
Til gengæld har der i år også været en minimal nedgang i medlemstallet i DSO, men når der overordnet set
er stor nedgang i kattesporten, må vi også som en lille specialklub være bevidst om, at vi ikke går helt fri.
Derfor bør vi alle, men især opdrættere være bevidste om, når vi sælger killinger, at vi bruger alle de
hjælpemidler, vi har til rådighed, for at fremme både nye opdrættere, udstillere og nye medlemmer.
Brug derfor de nye udkomne brochurer, en "Opdrætter guide" og en "Mentor folder" hvor du kan læse mere
om de tilbud FD tilbyder. Du kan altid downloade dem fra vores hjemmeside, men det er også en rigtig god
ide som opdrætter at medgive dem fysisk til en ny killingekøber, som du måske ved eller tror, går med
opdræt i tankerne - du kan få folderne på alle udstillinger i hovedklubbernes stand.
Her vil jeg også gerne lige bringe i erindring, at du naturligvis ikke må glemme vores folder, som i den
nutidige udgave hedder "særnummer". Den udgør en pasningsvejledning (som jo er pligt) til alle dine
killingekøbere, hvor der også medfølger et gavebrev, hvor DSO tilbyder nye medlemmer et års medlemskab
til ½ pris.
Det har også været livlig aktivitet på killingelisten hele året, og der må siges at have været et godt salg. Jeg
oplever ved de henvendelser, jeg får, at der er efterspørgsel på brunmaskede siamesere, altså "almindelige
siamesere" eller "Hvor finder vi en almindelig brunmasket siameser", som mange siger ☺
Det er vel at mærke fra mennesker, som søger efter katte ved at kigge på hjemmesider. Vi må ikke glemme,
at der er et stort antal killingekøbere derude, der ikke i den sammenhæng tænker på Facebook. Derfor har
min devise været, gennem nu snart mange år, husk de almindelige købere der leder efter opdrættere på
jeres hjemmeside – det er vigtig, at I holder dem opdaterede, hvis I ønsker at nå alle potentielle købere.
DSO ønsker selvfølgelig at nå alle, så vi har også fået en ny Facebook side mere ☺
Facebook er pt. nok det mest aktuelle medie, især for den yngre generation, og vi ønsker selvfølgelig at
komme ud til så mange mennesker som muligt, for jo mere opmærksomhed vi kan få, jo sikrer, er vi på vores
racers overlevelse. Derfor vil jeg også her gerne opfordre jer medlemmer til at tage et kig på siden - jo mere
aktivitet der er på siden fx nyheder fra dit opdræt og jo flere ”likes” den får, jo mere opmærksomhed får
klubben og dermed også dig og dit opdræt.
Den nye DSO FB-side henvender sig, (modsat vore FB gruppe, som er for medlemmer) til alle dem, der
interesserer sig for vores racer, måske er de kommende medlemmer eller opdrættere, hvem ved eller også
søger de bare en skøn kælekat.
Den er tiltænkt at gøre opmærksom på vores smukke racer og ikke mindst henvise til vores hjemmeside.
Den indeholder jo rigtig mange specifikke oplysninger, og der findes meget mere detaljeret viden om blandt
andet racerne, farver, til salg og ikke mindst om vores klub.
Vores hjemmeside er et af mine hjertebørn, og jeg har altid har været meget OBS på, at den skal være topopdateret. Det gælder alt lige fra nyheder fra FIFe og Felis Danica til, hvor nye regler for opdræt findes,
kommende udstillinger, opdrætsannoncer og ikke mindst vores aktuelle killingeliste, der som altid er ganske
gratis for alle vores medlemmer.
Felis Danicas fejrede i år 60 års jubilæum, og i den anledning afholdt de "Danish Open" udstillingen i
Middelfart den 18. & 19. juni.
DSO var præsenteret med vores informationsstand med masser af PR og især fotos af vores topkatte 2015,
som vi præsenterede, og som fik en lille gave, vores DSO krus. En stor TAK til Firmaet Henne Petfood, der
havde sponseret masser af foderprøver, som vi kunne uddele til publikum samt gaver til topkattene.
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Vi havde håbet på at kunne gøre masser af PR for DSO i Middelfart, idet
specialklubberne alle havde fået tilbudt gratis stadeplads. En stand med masser af plads, som vi fik stillet til
rådighed skulle nemt kunne blive et samlingspunkt, hvor medlemmerne kommer hinanden ved og får en god
snak. Desværre var denne udstilling meget lidt besøgt af publikum, og der var heller ikke særlig mange
udstillede katte. Det afspejlede selvfølgelig også mængden af medlemmer, der dukkede op, men dem der
kom tilbragte nogle hyggelige timer sammen i standen ☺
Til gengæld ser det ud til, at vi når ud til et bredt udsnit af Danmarks befolkning, når der er Dyrenes dag,
dyrskue i Roskilde, Herning og Horsens, Plantoramas 2 årlige fremvisninger og de andre lokale tiltag, der
bliver lavet. Jeg kan kun anbefale alle, der har mulighed for det, at fremvise vores racer på disse PR
arrangementer.
I år har vi netop bevist, at en specialklub har mulighed for at gøre en forskel for vores race. Der er i hele
katteverdenen ikke så mange nye opdrættere at spore, ej heller i vores race. Til gengæld virker de
nytilkomne i vores regi ret engagerede og passionerede, og jeg håber derfor, at de fremadrettet vil være med
til at gøre en indsats for at promovere vores smukke racer - det arbejde er både givende og positivt at være
en del af.
Jeg er stolt af, at jeg gennem mange år har beriget DSO's medlemmer med min indsats. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gennem årene – det har været en
fornøjelse at samarbejde med jer. En KÆMPE STOR TAK til ALLE, der ikke kun har hjulpet mig men også
klubben. Det er alle jer, der har bidraget med fine, sjove, lærerige og interessante indlæg, igennem de
næsten 10 år, hvor jeg har været redaktør. I har alle været med til at gøre en forskel, det har jeg virkelig nydt,
og jeg vil se tilbage på min tid i DSO med MEGET STOR glæde.
På denne generalforsamling står vi over for valget af en ny formand. Jeg meddelte allerede ret tidligt på året,
at jeg af helbredsmæssige årsager ikke længere magter formands- og redaktørposten og derfor må overlade
roret til nye kræfter.
Årets GF burde have foregået på vest siden af Storebælt i år, men af logistiske årsager har vi været nødt til
at flytte den her til Strøby. Bestyrelsen har valgt at pege på Charly Riis som ny formandskandidat. Hun er
kendt i vores kategori som opdrætter, udstiller og for sin genetikviden, hun i mange år gladelig har delt med
dem, der måtte have interesse.
Mit ønske er, at DSO altid vil være en klub, der er værd at være medlem af. Det lovede jeg, at jeg ville gøre
en stor indsats for, da jeg blev formand – jeg håber, at jeg har holdt, hvad jeg lovede.
Klubben er til for alle, og den ånd håber jeg vil fortsætte. Jeg ønsker DSO en god og sund fremtid, hvor I
medlemmer som altid vil være med til at gøre hele forskellen med jeres bidrag.
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