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Det har været et begivenhedsrigt år for DSO.
Generalforsamlingen var kun lige overstået og den nye formand havde kun akkurat vænnet sig til tanken,
da registreringsreglerne for Kat. IV kom på dagsordenen – igen. Nogle opdrættere stillede via deres
hovedklubber forslag til FD’s plenarforsamling, der både indebar en omregistrering af SYS/SYL til SIA/BAL
og en generel tilladelse af alle parringer med sølv og hvidt, også til maskede katte. DSO vidste ikke besked
om de forslag, før de stod at læse i indkaldelserne til de to hovedklubbers GF.
Bestyrelsen var sikker på, at flertallet af DSO’s medlemmer var imod disse forslag. Det er jo ikke er første
gang, vi ser dem. Så vi satte en protestskrivelse på hjemmesiden og sendte den forskellige steder hen,
hvor vi mente den kunne gøre nytte.
Desuden forsøgte vi at starte en debat pr. telefon og på udstillingerne – så godt vi nu kunne på den alt for
korte tid vi havde – og vi tog kontakt med andre nordiske specialklubber, der også fik startet en debat.
Forslagene blev nedstemt på plenarforsamlingen, men det ene af dem blev fremsat af Island på FIFé’s GF
i Malmö. Her blev det så endeligt nedstemt, så vores registreringsregler er forblevet uændrede.
I forlængelse af denne sag har vi sat en spørgeskemaundersøgelse i gang, og vi har lovet at afholde en
workshop om registreringsreglerne, hvor vi - efter et foredrag om genetik - vil forsøge at nå til enighed om
et ændringsforslag til reglerne. Vi har måttet udsætte workshoppen til foråret, fordi foredragsholderne ikke
havde tid i efteråret, men den er ikke glemt, og vi håber, at vi snart kan sætte en dato.
Der er kun godt 20 medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet, men det kan nås endnu. Foreløbig ser
det ud til, at langt de fleste er enige med bestyrelsen, men så længe der stadig kommer skemaer ind, tæller
vi ikke op.
Sommerens helt store samtaleemne var justitsministeriets forslag til en bekendtgørelse om katteopdræt:
Hvis den vedtages, vil den gøre livet besværligt for mange af DSO’s medlemmer. I lighed med andre
specialklubber og efter at have spurgt Bette Lind til råds, sendte bestyrelsen en indsigelse til ministeren,
hvor vi præciserede, at grænsen for, hvornår et opdræt er erhvervsmæssigt – 3 hunkatte og 3 kuld om året
- er sat alt for lavt. Det tror vi, alle vores medlemmer kan tilslutte sig. Brevet kan ses på hjemmesiden, og vi
kan bare håbe, at det har skubbet en lille smule i den rigtige retning.
Desværre ser det ud til, at der er nedgang på killingelisten. Det er ikke til at sige, om det er finanskrisen der
slår igennem, eller om der er andre grunde, men det gælder generelt for alle racer, at salget går lidt trægt
for tiden, så der nok ikke grund til ekstra bekymring på vores racers vegne.
Til gengæld er vores medlemstal stabilt, og det er jo glædeligt. Mange killingekøbere tager imod tilbuddet
om ½ års prøvemedlemsskab, men det er de færreste der bliver hængende. Vi synes alligevel det er en
god ordning, så den fortsætter.
Vi har ændret vores annoncepriser og lavet nye pakketilbud. Det har givet mange flere opdrætterannoncer
på hjemmesiden. Desuden er der kommet så mange med på fællesannoncen, at vi har haft den i de fleste
danske udstillingskataloger her i efteråret.
Som noget nyt er vi begyndt at give nyuddannede Kat.IV-dommere fra de nordiske lande et års gratis
medlemsskab, og vi siger endnu engang tillykke med eksamen – og velkommen i klubben – til Anne
Veland, Irene Eek Magnusson og Jørgen Billing. Det er dejligt med nye dommere, og vi glæder os til at
møde jer i ringen.
Vores top-katte blev fejret i maj måned i Grindsted, og som sædvanligt var det en festlig dag, hvor DSO
havde standen med og gav ”en lille én”. Sponsorerne er ikke helt så gavmilde som de har været, men der
var alligevel pænt med præmier, og vi siger endnu engang tillykke til alle vinderne.
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Bladet er og bliver DSO’s flagskib – og vi har grund til at være stolte af det! Der er ikke mange
specialklubber, der har så flot et blad, og man skal nok have prøvet det selv for at vide, hvor stort et
arbejde det er at lave sådan et. Vi skylder Heide stor tak – og vi opfordrer alle til at lette hendes arbejde
med at finde stof ved at sende lidt mere ind til bladet, så vi kan beholde Heide på redaktørposten længe
endnu.
Med kun tre blade om året kan det komme til at gå for langsomt med at få vigtige nyheder ud til
medlemmerne. Derfor har bestyrelsen besluttet at oprette et elektronisk nyhedsbrev, der kan sendes ud
efter behov. Vi er i gang med at samle e-mailadresser og mangler kun nogle få stykker.
På sidste GF talte vi under eventuelt om at lave en hobbyudstilling for Kat. IV, men bagefter blev
bestyrelsen enig om at forsøge med et specialshow i stedet. Om nogle timer ved vi så, om det var rigtigt
tænkt. Det har i hvert fald trukket rigtig mange udstillere til. Og vi har haft et fantastisk positivt samarbejde
med DARAK, hvor vi har kunnet få det hele præcis som vi gerne ville have det. Formanden takker Aase
Nissen fra scenen i eftermiddag, men det skal også siges her:
Tak til DARAK for jeres åbenhed og imødekommenhed. Vi er glade for at kunne gøre reklame for vores
racer på så festlig en måde.
Ved denne GF skal vi tage afsked med hele tre bestyrelsesmedlemmer. Begge vores suppleanter, Ingun
og Jens, ønsker at fratræde, og Trine gør nu alvor af den trussel, der længe har hængt over vores hoveder.
Vi har en beslutning om, at vi kun giver afskedsgave til folk, der har siddet i mindst 5 år, men vi vil gerne
sige jer alle tre tak for den indsats, I hver især har ydet. Det er frivilligt og ulønnet arbejde, og klubben lever
af, at der er nogen der vil stille sig til rådighed i en kortere eller længere periode.
Det gør en forskel, og I skal have 1000 tak, fordi I gjorde det.
På bestyrelsens vegne
Lone Ebbesen, formand
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