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Året 2007 har været et lidt stille år for klubben, hvor det mest har drejet sig om bare at ”passe butikken”. Vi har
haft år, hvor vi har kæmpet for ændringer af registreringsregler, og de seneste år har der været Seychellois og
Peterbald at tage stilling til. Men i år var der ikke noget i FIFe regi, der for alvor vedrørte vores racegruppe, og
det er klart, at der derfor heller ikke har været så meget at skulle tage stilling til i DSO regi.
Også DSO’s regler og love er de seneste år blevet tilpasset, så vi i den nuværende bestyrelse føler, at de er
som de skal være. Vi har dog været i gang med at ændre lidt i vores pointsystem til topkattene, så de passer
lidt bedre med det, der rent faktisk foregår på udstillingerne. Det er nemlig efterhånden kutyme på en del
udstillinger, at der ikke bliver udtaget BOX. Vores regler er derfor ændret til, at BIS og BOX giver samme
pointantal, men et BIS på WS og SW tæller lidt mere. Derudover er der lavet lidt andre små-ændringer, som I
vil kunne se, når det er ved at være tid til at sende ind til Top-listerne.
Vi har ikke været så aktive med vores stand, men det er og har heller aldrig været meningen, at den skulle
med på alle udstillinger. Vi har stand med, når vi har Topkatte show og ved andre særlige lejligheder. Vi har
også i år fået flotte præmier af vores søde sponsorer, som bakker op om klubben og vores arbejde. Jeg håber,
at det vil fortsætte også næste år.
I sidste bestyrelsesberetning berettede formanden, at hun ønskede at træde tilbage, men på
generalforsamlingen blev hun overtalt til en periode til. Efter denne periode er det dog definitivt, at formanden
træder tilbage, og vi håber, at vi næste år finder en ny kandidat til formandsposten. Derfor er det dejligt, at vi i
år skal sige velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Det er altid dejligt, når der kommer nye kræfter til.
Vores kasserer gennem mange år, Jørgen Andersen, har i år ikke ønsket at genopstille. Vi vil gerne takke
Jørgen for de rigtig mange år, han har siddet på posten og passet på DSO’s penge – og endog har sørget for,
at vi i dag faktisk har et fint beløb stående på bankbogen.
Sidste år fik vi nye redaktører på bladet, og bestyrelsen synes, der bliver lavet et rigtig flot stykke arbejde, og
det virker også, som om vores medlemmer har taget godt imod dem. Vi synes selv, at vores blad har et rigtig
godt og varieret indhold, og det er dejligt, når nogle af vores medlemmer bidrager med materiale til det.
Faktisk har vi haft så meget stof, at vi har været nødt til at udvide bladets sideantal, men det føler vi os
overbevist om, at vores medlemmer ikke har noget imod.
På sidste generalforsamling var der et ønske om, at klubben skulle udgive en ”opdrættervejviser” som reklame
for racen og vores opdrættere. Der er imidlertid endnu ikke nogen, der har tegnet sig for en annonce, så vi er
kommet i tvivl om, hvor stor interessen egentlig er, når det kommer til stykket.
Trine og Lone vil gerne lave sådan en vejviser, men har ikke lyst til at lægge mange timers arbejde i et projekt,
der måske ender i skrivebordsskuffen. Derfor er projektet gået lidt i stå, indtil vi finder ud af, om der er
tilstrækkelig interesse for det.
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