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Igen i år må bestyrelsen nok erkende at vi har været lidt stille, og mest koncentreret os om at passe de faste
ting.
Der har ikke været noget i FIFe regi vi har skullet tage stilling til – så meget tyder på at registreringsregler mv.
for racen efterhånden er blevet som de fleste af medlemslandende har ønsket.
DSO topliste har de seneste år været en stor succes, forstået på den måde at mange af vores medlemmer
sender resultater ind, og det er lykkedes os at skaffe rigtig gode sponsorer, der giver flotte præmier til
vinderne. Dette er selvfølgeligt noget, vi håber vil fortsætte, idet vi synes vores Topkatteshow plejer at være
en hyggelig dag hvor vi også byder på snacks og en forfriskning i vores stand.
Medlemstallet i klubben har i de seneste år været stigende, hvilket jo må siges at være yderst positivt, og jeg
synes også der er relativt mange kategori IV katte på udstillingerne – i særdeleshed i Jylland.
Vi håber som klub, at dette er noget der vil være med til at få nye opdrættere på banen, da nye, aktive
opdrættere jo er med til at sikre vores races fortsatte popularitet.
I de sidste mange bestyrelsesberetninger har der været snak om at formanden ønskede at træde tilbage fra
formandsposten (men dog gerne fortsætte som alm. B-medlem i klubben), og nu er det altså blevet en realitet.
Med barn i vente, samt efter et par år hvor gejsten for klubarbejde ikke har været i top, er det tid til nye
kræfter. Lone Ebbesen har accepteret at kandidere til formandsposten og vi håber I alle vil tage godt imod
hende.
Susanne Qvick har efter en lang årrække valgt at takke af, og vi vil hermed gerne takke Susanne for
samarbejdet i de forløbne år. At Susanne ikke genopstiller betyder, at vi nu mangler en kandidat til en
suppleantpost, og vi håber derfor, at der på Generalforsamlingen dukker en op som kunne være interesseret i
at tage en tørn med klubarbejde.
Sidste år besluttede vi, at vi kun ville udgive 3 blade om året, men bladets sideantal er så til gengæld blevet
øget. Dette synes vi fungerer rigtig godt, og vi er meget glade for og stolte af, at have et flot blad med
relevante og interessante artikler, så en stor tak skal hermed lyde til vores 2 redaktører, der gør en stor
indsats for, at vores medlemmer kan få noget godt læsestof.
Pia Nyrup – den ene af vores redaktører – har valgt at stoppe efter næste blad, så vi vil hermed gerne sige tak
for en flot indsats.
Dette betyder så, at vi desværre nu kun har en redaktør, så hvis nogle af vores medlemmer kunne være
interesseret i at være medredaktør på bladet, hører vi meget gerne fra jer.
Det er et stort arbejde at lave et sådant blad, og relevante artikler og fortællinger er derfor altid velkomne, så
kære medlemmer, hvis I har noget på hjerte så fæld det gerne ned på et stykke papir og send det til vores
redaktionsgruppe. Billeder/reportager mv. fra udenlandsudstillinger er også meget velkomne.
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