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BESTYRELSENS BERETNING 2006

Året 2006 har nok ikke været det mest aktive år i DSO´s historie – set i lyset af de foregående års
aktiviteter med bla. Bogen “Orientalske Katte”, specialshow mv. har dette år ikke budt på de
helt store begivenheder.
Det betyder dog ikke at der ingen aktivitet er – der er meget at lave i sådan en klub, med produktion af
blad, opdateringer af hjemmesider afholdelse af Årets Toplister mv. mv.
En af de ting vi i bestyrelsen har haft oppe til diskussion er sidste års ændring af vores regler.
Vi ændrede reglerne således at klubben skulle arbejde for ALLE racer under kategori IV. Dette
gav i starten af året stof til eftertanke, da vi pludseligt indså, at såfremt denne vending stod så åben, og
der pludseligt blev lavet om på gruppefordelingerne, ja så kunne vi pludseligt risikere at en hvilken som
helst race hørte under kategori IV. Dette indebar at vi igen i år har et forslag oppe på
generalforsamlingen om at DSO kun skal arbejde for søskenderacer under kategori IV.
Da Peterbalden ikke er godkendt som søsterrace, vil dette så igen indebære at vi altså ikke kommer til
at arbejde for dem. Til gengæld har Seychellios langhår og korthår på FIFe´s generalforsamling fået fuld
søsterracestatus, hvilket er meget fornuftigt, da de ellers kun ville kunne parres til hinanden.
Vi har haft vores stand med på enkelte udstillinger, bl.a. på den udstilling hvor vi afholdt vores uddeling
af topkattepræmiering. Vi havde fået mange flotte præmier fra vores søde sponsorer som vi havde stillet
op i standen. Det vakte stor opmærksomhed, og der var mange besøgende forbi og kigge i løbet af
dagen.
Vi vil gerne endnu engang takke vores sponsorer der bakker op om vores arbejde med at promovere
racen.
Som det nok er gået op for de fleste, ønsker vores formand efter 4 år på posten at træde af fra posten.
Hun ønsker stadigvæk at være behjælpelig med klubarbejdet - evt. som suppleant eller bestyrelses
medlem. Desværre har det ikke været muligt at finde en ny kandidat til posten, så hvordan fremtiden ser
ud er i skrivende stund uvis. Den afgående formand ønsker at have mere fritid til rådighed til andre ting
end klubarbejde, og træder derfor samtidigt af som redaktør for bladet – heller ikke her har det været
muligt at finde en ny kandidat, men vi håber der på Generalforsamlingen åbner sig nogle muligheder,
der giver mulighed for at klubben kan fortsætte – men måske i en anden form end den har i dag??
Vi har i mange år opfordret vores medlemmer til at være aktive med at bidrage til stof til bladet, forslag
til ting vi skal arbejde med etc. etc. Desværre må vi nok se i øjnene at det bliver sværere og sværere at
få folk til at interessere sig for klubarbejde. Det er nok især efter at Internettet har vundet så stor indpas,
og netop derfor er det måske på tide at vi på generalforsamlingen får en diskussion om klubbens fremtid
og struktur.
Det kan være at vi skal skære mængden af blade ned til et mindre antal om året, og så måske i stedet
have flere serviceydelser på vores hjemmesider? Der er mange muligheder, men det er en diskussion
som medlemmerne bør være med i.
Vi har igen i år bemærket at der har været rigtigt mange killinger på vores killingeliste, og vi får jævnligt
forespørgsler om killinger og opdrættere fortæller os at de får mange henvendelser fra vores
killingeliste. Det er jo dejligt hvis der er en stigende interesse for vores racer, selv om der selvfølgeligt i
perioder godt kan være lidt stilstand.
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