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Vi har haft et rigtig godt år på mange punkter:
- Vi har haft specialshow med stor tilslutning. Det lykkedes klubben at skaffe en utrolig mængde
sponsorgaver, så alle de mange tilmeldte katte og ejere kunne komme hjem med lidt i posen. Alle var glade
for en ny måde at konkurrere på, og stemningen var høj. Det er absolut noget, klubben vil gentage.
- Vi har givet vores mening tilkende sammen med andre specialklubber mht justitsministeriets høring om
bekendtgørelsen af erhvervsmæssigt hold af katte og venter stadig på resultatet, og her er det vigtigt, at vi
står sammen som en forening, der dermed kan komme med en holdning med pondus i.
- Workshoppen blev desværre ikke til noget, men vi planlægger et genetikkursus, der vil blive afholdt både
øst og vest for Storebælt. Andre forslag til klubarrangementer modtages meget gerne, så skal bestyrelsen
gerne lægge sig i selen for at få det gennemført.
- Vi deltog med et flot udvalg af katte ved Royal Canins store gallashow i maj, men mængden af tilskuerne
led desværre under det dårlige vejr.
Vi har igen i år udgivet 3 flotte blade, som vi er rigtig stolte af. Der ligger et stort arbejde bag hvert blad –
nye ideer til artikler og opdrætterportrætter modtages gerne.
Vi har besluttet at tilbyde de nye kat IV dommere et års medlemskab af DSO, hvilket er modtaget positivt.
Som alle sikkert har hørt, har vi haft nogle bestyrelsesproblemer, og Lone Ebbesen valgte at gå af som
formand i utide. Derudover har Pia Kierkegaard valgt ikke at genopstille for at få lidt tid til familien, så derfor
står vi nu i den situation, at vi skal have valgt en ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer. Kira Marseen
har vovet sig ud i at stille op til bestyrelsen, og vi håber at flere følger hendes gode eksempel.
Hele bestyrelsen er klar til nu at se fremad og skabe en ny bestyrelse med ny energi og stærkt samarbejde.
Vi er klar til at lægge fortidens uro bag os, men har forhåbentlig også lært noget af begivenhedernes gang.
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