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Selvom det er bestyrelsens beretning, ligner indledningen nok mere formandens beretning.
Da jeg sidste år stillede op til formandsposten, var jeg godt klar over, at det ikke var et ”søndageftermiddags-job”, jeg gik ind til.
Selvom jeg har en mangeårig erfaring som bestyrelsesmedlem i klubben, bringer formandsposten dog en hel
del andet med sig. Derfor har de første måneder i denne periode bragt en del møder med sig. Der var
mange ting, som jeg vidste en del om, men ikke havde sat mig grundigt ind i, da det jo var formandens job.
Som formand måtte jeg sætte mig endnu grundigere ind disse ting, såsom SPK møde, hvor Felis Danica
indkalder alle specialklubberne og plenarforsamling.
Da jeg bestrider posten som webmaster, fik hjemmesiden også i starten af året et løft, stilen er ikke brudt,
men tilpasset. Mange tak til Trine Piltoft, som har lavet siden for ca. 10 år siden. Hun har været behjælpelig
med at give forsiden et nyt layout, så den passer mere ind i nutiden. Siden med ”medlemsbladet” byder på
link til gamle artikler og udstillingsresultater. Referater forligger også i udskriftsvenlige PDF filer, og der er
link til Skandinavien Winner og World Winner med dejlige billeder i det omfang, de foreligger.
Topkattene og ikke mindst sponsorerne har også fået mere opmærksomhed.
Heldigvis har vi ikke hørt mere til bekendtgørelsen fra Justitsministeriet, så vi kan jo håbe på, at den er død
og begravet.
Til gengæld har man desværre opdaget, at der findes PRA i vores race. PRA er en sygdom, hvor kattene
bliver blinde. Heldigvis drejer det sig om et gen, som vi kender arvegangen på, og som der kan DNA testes
for. Det vil sige, at man ved en simpel DNA test og et seriøst avlsarbejde ganske let kan undgå, at der bliver
opdrættet katte, der bliver blinde. I sidste nummer af vores medlemsblad har vi informative artikler om
emnet, bl.a. skrevet af en dansk øjenspecialist, samt en opdrætters erfaringer med PRA. Problematikken
bliver også belyst i bladets leder. Artikler, som jeg håber, at alle har/får stor gavn af.
Der er også et sundhedstiltag fra FIFe. De forlanger, at der bliver lavet testprogrammer for racekatte, hvor
der er genetisk betingede sygdomme. Vi er blevet bedt om at stille med en kontaktperson, der skal varetage
vores interesser. Jeg er helt sikker på, at det er til glæde og gavn for vores kattes sundhed, at Dorte Kaae
har sagt ja til opgaven.
Den 26. februar havde DSO indbudt til gentikkursus hos Charly og Jan i København. Der var kun et ganske
lille fremmøde, til gengæld var det en meget lærerig dag. Til alle der ikke har deltaget i sådan et kursus, kan
jeg kun sige, ”I har noget til gode”. DSO har tilbudt medlemmerne et lignende arrangement i Jylland. Der har
på nuværende tidspunkt ikke været tilslutning nok, men DSO står klar til at arrangere et tilsvarende kursus i
Jylland, når/hvis behovet opstår.
Fotokonkurrencen blev desværre ikke en realitet, da der ikke var deltagere nok. Vi troede ellers i
bestyrelsen, at et gratis medlemskab og et forside billede kunne få folk til kameraet. Bladet kunne også godt
have brugt lidt nye billeder i fotoarkivet, men husk billeder er altid velkomne til såvel hjemmesiden og bladet.
Topkattene blev fejret i april på JYRAK’s udstilling i Fredericia på Messen ”Vild med Dyr”. Det var et kæmpe
opbud denne Messe bød på, og der var virkelig masser af publikum, JYRAK var spendabel og gav os en
gratis stand og ½ sides annonce.
Trods en kæmpe hal var der ikke plads til en scene, og det gjorde at alle bedømmelser skulle være
overstået, inden der kunne stilles op/om til show. Det trak ud, så da showet og præmieringen af topkatte gik i
gang, var publikum desværre gået hjem. Men vi havde masser af fine præmier, som vi kunne glæde vores
topkatte med.
Killingelisten holder sig fint i forhold til andre klubber, det er ret sjældent, at de samme annoncer er på i
månedsvis. I forsommeren kom der en lille fornyelse nederst på killingesiden, hvor der gøres opmærksom
på, at vi gerne er behjælpelige, hvis en voksen kat skal have et nyt hjem. Voksne katte har efterfølgende kun
stået ganske kort tid på hjemmesiden, inden de har fundet nye hjem.
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Medlemstallet er stabilt og har været stabilt i de sidste mange år. Der er dog en ganske
lille tilbagegang i år. Igen vil jeg opfordre til, at I husker at tilbyde nye killingekøbere
prøvemedlemskabet til DSO, da nye kræfter er af største vigtighed for en klubs beståen.
Hvis vores annoncører fremover er ligeså stabile, ser jeg frem til, at vi fortsat kan blive ved med at byde
vores medlemmer et alsidigt blad på 44 sider. Vores vigtigste annoncører er vores opdrætter, og her vil jeg
lige indflette at annoncørerne er velkomne til at forny deres billeder. Der er status quo i
virksomhedsannoncerne. En enkelt firmaannoncør gennem rigtig mange år beklagede, at han måtte aflyse,
da det det ikke længere er tilladt at annoncere med gassede kyllinger, men til gengæld har vi fået en
annoncør for kæledyrsforsikringer.
Tryk af bladet har holdt en stabil pris i flere år, endda på et virkeligt flot papir, men det er blevet dyrt i
forsendelse.
I april måned kom der en stigning på ikke mindre end kr. 3,50 pr. blad på forsendelser med frimærker. Vi har
været heldige at kunne købe frankering på frankeringsmaskine, som er en del billigere. Det er årsagen til, at
klubbens økonomi ikke har været belastet af portostigningen.
Vores økonomi i klubben er dog rigtig god, og vi forventer derfor også at kunne holde medlemskontingentet
under 200,- kr. et par år endnu.
Da DSO’s bestyrelsesmedlemmer er bosiddende godt fordelt over hele Danmark har vi for at spare på lidt
økonomien klaret os fint på mail og begrænset os til et bestyrelsesmøde i år. Mødet vi afholdt i
sensommeren, var til gengæld et heldagsmøde. Ved siden af de mere almindelige sager havde vi en kæmpe
post, som skulle gennemgås, nemlig forslag til nye love, som vi ved sidste GF lovede at fremlægge i år.
Bestyrelsen mener at have et helt nyt lovsæt parat til afstemning, som bør kunne udelukke enhver form for
tvivlspørgsmål - vi håber, at I vil tage godt imod dem J
I år skal vi sige farvel til vores, nu gennem to perioder, kasserer Mette Pind Oesten. Mette venter lige nu i
disse dage på endnu et barn og hun har jo i forvejen tvillinger. Så forståelig nok vælger Mette at familien skal
stå i forreste række.
Vi skal også sige farvel til Mette Hansen, der har siddet i bestyrelsen i en periode. Hun har en travl hverdag i
sin dyreklinik, og har derfor heller ikke længere tid til DSO. Hun har dog lovet at skrive artikler til vores
medlemsblad, hvilket vi glæder os til.
I skal begge have en tak for jeres indsats i DSO. Klubbens beståen er 100% afhængig af, at
bestyrelsesmedlemmerne yder en frivillig og ulønnet indsats, og stiller sig til rådighed for en kortere eller
længere periode.
I lederen i augustnummeret skrev jeg, at DSO fejrer 25 års jubilæum!
Det kræver naturligvis en forklaring, som her kommer i kortudgaven. I december udgaven af vores
medlemsblad vil der blive berettet mere om tilblivelsen af SWO som i 1993 fusionerede med to andre klubber
og skiftede til det nuværende navn Dansk Siameser og Orientaler Ring.
I DSO’s 10 års jubilæumsblad nr. 4 i august 2003, skiver dengang ved sin aftrædelse som formand,
Annemette Nielsen:
” At vi i år fejrer klubbens 10 års jubilæum er ikke helt korrekt, det der rettelig fejres er, at klubben i 1993
optog to andre specialklubber og derefter ændrede navn fra SWO til DSO, og derved begyndte en ny epoke.
I virkeligheden har denne specialklub faktisk eksisteret siden 1986!”
DSO fører altså, den første og ældste af Felis Danica godkendte specialklub for kategori 4, De Orientalske
Katte, videre med samme kontonummer og samme logo fra september 1986.
Derfor er der en god grund til at fejre 25 års jubilæum i år.
På bestyrelsens vegne
Heide Petersen
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