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Årsberetning 2011/12
De sidste par år har vi haft mere arbejde end vi plejer, idet vi har haft et par store opgaver. Sidste år
resulterede det i nye vedtægter, der blevet taget rigtig godt imod af generalforsamlingen. Et stort arbejde
som bar lønnen i sig selv, da det blev så vel modtaget og samtidig er med til at fremtidssikre vores klubs
beståen.
Dette års store opgave har været at fremstille det særnummer, der især de sidste to år har været drøftet på
GF, men som sidste år måtte vige pladsen for udarbejdelsen af de nye vedtægter.
Nu er særnummeret en realitet, og det er med stolthed, at vi i dag kan præsentere det for Jer. Særnummeret
henvender sig til nye killingekøber og nye medlemmer, som erstatning for den gamle løsning, hvor vi tilbød
nye killingekøbere et ½ års gratis medlemskab. Bestyrelsen håber med dette fremstød, at opdrætterne vil
være behjælpelige med at hverve nye medlemmer til vores specialklub.
Særnummeret er et blad i A5 format på 44 sider med farvet omslag og med masser af nyttige informationer
og dejlige billeder, lige hvad en killingekøber kan ønske sig.
Medlemmerne kan rekvirere det antal blade, som de har annonceret killinger på killingelisten eller kan
dokumentere, at de har. Med særnummeret følger et ”gavekort”, der giver den nye killingekøber muligheden
for at købe sit første medlemskab i DSO til ½ pris.
Vi har medbragt blade, så de, der har killinger, allerede i dag kan få bladene med hjem.
Der vil være mulighed for at få særnummeret ved forudbestilling på mange af de danske udstillinger, ellers
må man betale porto for forsendelsen.
Skulle der sidde nogle af vores medlemmer, som godt kunne tænke sig bladet, så kan det købes for 20 kr.
Særnummeret vil blive præsenteret i det kommende medlemsblad nr. 3. dec. 2012
Ligeledes blev der på sidste års GF efterlyst information om Breed Councils (BC), det kunne der læses mere
om i augustnummeret. Til vores glæde faldt vores opfordringer og regler til BC samtidig med, at der kom en
melding fra Felis Danicas formand, Bette Lind, i KatteMagasinet, hvor hun opfordrer til, at opdrættere bør
tilmelde sig BC. Hun understreger, at det er der, man som opdrætter kan gøre sin indflydelse gældende.
På GF blev der også bedt om, at man fik mere info i løbet af året om, hvad der skete i DSO. Vi tilkendegav,
at vi i bladet både i lederen og via artikler informerer, men at nyhedsbreve kun ville blive udsendt, når det var
nødvendigt. I den forbindelse vil jeg lige nævne, at det påhviler jer medlemmer at sørge for, at DSO altid har
jeres korrekte mailadresse. Modtager I ikke vores nyhedsbreve, så modtager vi jo af gode grunde ikke svar
fra jer, og dermed mister I jo jeres indflydelse.
I år er det blevet til ikke mindre end to nyhedsbreve. Det ene var et ”haste” nyhedsbrev, ikke fordi Felis
Danica eller DSO havde sovet i timen, men simpelthen, fordi det kom med så kort ”høringsfrist” fra FIFe.
Det drejede sig om fremtidig ny kategoriopdeling blandt alle racerne. Bestyrelsen var meget enig i de
indkomne tilkendegivelser, at ingen af de fire forslag, som FIFe’s working group kom med, var tilstrækkelig
gennemtænkte og fremtidssikrede. DSO er generelt ikke modstander af fornyelse af kategoriopdeling, men
det skal være bedre gennemtænkt, og vi ønsker ikke færre kategorier. Det blev tilkendegivet på Felis
Danicas plenarforsamling af Pia Nyrup. Jeg havde ikke mulighed for at deltage, men da Pia var der som
plenar for JYRAK, påtog hun sig, til min store glæde også at repræsentere DSO.
FIFe’s working group stillede ikke forslag om ændring af kategoriopdelingen til FIFe’s GF. Så foreløbig
fortsætter vores kategoriopdeling uændret.
Vores andet nyhedsbrev drejede sig om FIFe’s avls- og registreringsregler. Det har hidtil ikke været tilladt at
parre en sølvkat med en siameser eller balineser, men det blev ikke integreret i reglerne for seychellois kortog langhår, da de blev godkendt. Alle tilbagemeldinger vi fik, var for forslaget, hvilket vi naturligvis meldte
tilbage til Felis Danica.
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Jeg vil gerne understrege, at når FD har bedt om tilbagemeldinger fra specialklubberne, så har vi i den tid,
jeg har siddet som formand, aldrig forsømt at spørge vore medlemmer. Jeg er glad for de tilbagemeldinger,
der er kommet på vores nyhedsbreve, både i forbindelse med kategoriopdelingen og avlsreglerne til FIFe’s
GF. Det er flertallet af de holdninger, der tilkendegives, der bringes videre.
DSO lægger sig altid i selen for at deltage og tilkendegive meninger og holdninger til FD så ofte, som der er
mulighed for det. Vi ønsker selvfølgelig al den indflydelse, vi kan få på vores race.
I det forgangne år har vi desværre også været udsat for en ret ubehagelig, kommanderende, kritiserende og
destruktiv tone fra et par enkelte medlemmer. Nogle af mailene med et indhold og en formulering, der var så
ens, at de virkede som kopier. Emner, hvor brevskriverne i stedet kunne/burde have brugt tiden på at
bidrage med informativt materiale til bladet om de efterlyste emner i stedet.
Derfor vil jeg gerne påpege, at vores bestyrelse består af en lille flok frivillige, som alle er på
arbejdsmarkedet, og at de gør et frivilligt arbejde i deres fritid. I bestyrelsen er vi helt klar over, at vi ikke helt
kan tilfredsstille alle, men vi gør alt, hvad vi kan for at være på forkant og prøver fremadrettet at se, hvad der
sker i vores race.
Jeg deltog igen i år på mødet mellem Felis Danica og specialklubberne i januar. Traditionen tro er der altid
på SPK mødet en gennemgang af bestilte stamtavler. Dette år fremgik det, at kat. IV ligger nogenlunde
uændret med antal af søgte stamtavler. Der er en meget lille stigning i år, og vi er den eneste kategori, der
ikke har negativ påvirkning fra krisen. Det er jo glædeligt, og det er klart et bevis for, at kat. IV racerne er
populære hos køberne, og at I opdrættere fortsat opdrætter efter behovet, som tilsyneladende er ret stabilt.
Det er gennem en lang årrække sjældent set, at killingerne står længe på killingelisten.
Derfor vil jeg også gerne gentage vigtigheden af, at I husker løbende at opdatere, når der sælges killinger.
Især nye billeder betyder meget for potentielle killingekøbere, der besøger killingelisten. Husk også, at jo
bedre kvalitet billeder I indsender, jo bedre fremstår jeres killinger.
Vi har i dette medlemsår formået rettidigt at udsende ikke 3, men 4 læseværdige blade.
At det i år blev 4, skyldes, at vi har ændret medlemsåret. Jeg vil ikke lige sige, at der er blevet indsendt så
meget materiale, men det er åbenbart udviklingen, at medlemmerne ikke indsender materiale til bladet i
samme omfang som tidligere.
Til gengæld så er næsten alle vores medlemmer glade for at blive opfordret, og derfra farer de i blækhuset til
glæde og gavn for os alle. Jeg opfordrer gerne, men jeg vil også gerne modtage materiale af ”frivillighedens
vej”.
Udarbejdelsen af et blad i den kvalitet, I modtager i DSO, er meget tidskrævende, men samtidigt et dejligt
stykke arbejde, som jeg nyder.
Noget af det, der gør, at jeg stadig glæder mig over arbejdet, er den hjælp jeg har både til den sproglige og
faglige korrektur. Det er en fast procedure, som vil blive bibeholdt til alle DSO’s blade, så længe jeg sidder
som redaktør. Min sædvanlige bøn, indsend billeder til mit billedarkiv og forslag til forsiden, det vil glæde mig
meget.
Som allerede nævnt, så har ændringen af regnskabsåret bevirket, at medlemmerne har fået et kvartal mere
medlemskab for kontingentet i dette medlemsår. Det er også årsagen til, at regnskabet viser et stort minus,
idet alle kontingenter og annoncebetalinger først kommer på næste års regnskab. Det ser måske lidt
voldsomt ud på regnskabet, men det skyldes kun en forskydning i bogføringen og ikke, at der er færre penge
i kassen.
Kontingentet er ikke steget siden 2009, hvor det steg fra 175,- til 195,- kroner.
Selvom portoen stiger år for år, står DSO sig økonomisk så godt, at bestyrelsen har vurderet, at vi godt kan
få det til at løbe rundt uden at forhøje kontingentet. Dette er også muligt, da vi er i den lykkelige situation at
rigtig mange opdrættere vælger at købe vores opdrætterpakker. Det bevirker nemlig, at vi har råd til at trykke
et blad i en fin kvalitet og annoncere i udstillingskatalogerne.
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Til min stor glæde, så har oplysningerne om PRA i bladet det forløbne år ført til, at vi i DSO kan præsentere
en hankatteliste, hvor alle avlshannerne er testet. Det er glædeligt, at opdrætterne i vores specialklub
udviser så stort et ansvar i deres avlsarbejde. I bestyrelsen havde vi til debat på vores møde, hvorvidt
testning af PRA for optagelsen på hankattelisten skulle være et krav, men der var enighed om at det skal
være frivilligt.
I august gik DSO på Facebook, som pt. er et meget aktuelt forum.
Da mailinglisten fuldstændig er uddød, håber vi, at DSO bedre kan nå ud til medlemmer denne vej og skabe
gode debatter osv. I først omgang en liste, der kun er åben for medlemmer, men det er ikke utænkeligt, at
det kan ændres. Mailinglisten var ikke DSO’s officielle kontakt til medlemmerne, og det er Facebooksiden
naturligvis heller ikke. Jeg vil gerne slå fast, at DSO’s hjemmeside er den eneste officielle kontakt til
medlemmerne.
Årets TOP katte 2011 blev præsenteret og præmieret i Køge i januar. Det var en stille begivenhed, da kun få
af de præmierede katte var mødt op, men til gengæld var det en hyggelig dag. De tilstedeværende nød de
mange præmier, som det i år var lykkedes bestyrelsen at få sponseret. En stor tak til vores sponsorer, som
er med til at gøre sådan en dag festlig.
Årets PR fremstød var at finde på JYRAK’s udstilling den 31. marts i Messecenter Fredericia. Vi havde set
frem til at nå ud til en masse katte interesserede, idet messen altid er godt besøgt. Vi havde en fin
hjørnestand med katte, masser af billeder, plakater og informationsmateriale.
Desværre udeblev det store tilløb, hvilket sikkert skyldtes, at folk var mættet af indtryk fra alle de mange
andre ting, messen havde at byde på, inden de nåede ind på katteudstillingen.
Der var rigtig mange tilmeldte kat. IV katte, hvilket gjorde det muligt, at Minna Krogh kunne tage sin eksamen
i vores race. Efter veloverstået eksamen afholdt vi en reception i standen for fejre Minna. Som alle nye
dommere her og i vore nordiske lande i kat. IV fik Minna naturligvis også et års gratis medlemskab i DSO.
Det blev hun meget glad for, og hun betroede os, at hun glæder sig meget til at møde vores katte. Vi håber
derfor, at de fire klubber flittigt vil invitere Minna Krogh til at dømme vores katte.
Hvad fremtiden byder på, det kan vi naturligvis ikke spå om. Som det er mange af jer bekendt, så er der
nogle opdrættere, der ønsker at få godkendt sølv i siameseren og ligeledes nogle, der ønsker at få
orientaleren godkendt i en hvid udgave med grønne øjne. Da godkendelsesshowet for disse ting er en
realitet den 19.-20. januar i Tyskland, så vil der højest sandsynligt blive stillet forslag om det til FIFe’s GF
næste år i maj. Kommer det dertil, så udsender vi naturligvis et nyhedsbrev, så I kan tilkendegive, hvad Felis
Danica skal stemme på vores vegne.
I augustnummeret havde vi allerede information om sølv i siameserne, og i december nummeret bringer vi
mere.
Vi håber også, at I vil debattere dette ved at indsende indlæg til bladet og også gerne debattere emnerne i
vores gruppe på Facebook.
På verdensudstillingen i Zagreb i sidste måned blev en dansk opdrættet kat World Winner, nemlig WW’12
Filihankats Bella Notte OSH n, det er anden gang der kommer en WW fra opdrættet Filihankats v. Peder
Irbil, hvilket vi ønsker tillykke med.
Sidst men ikke mindst, så har Camilla Olin for femte gang hentet en World Winner hjem på ”Tiger”, og han
blev ligeledes Scandinavian Winner for 3. gang, så nu kan han smykke sig med den flotte titel
WW’12’11’10’09’08 SW’09 NW’11 EP S*Sandvretens Loch Lomond, JW, DSM OSH n 24, også et
kæmpestort tillykke til dig, Camilla.
Heide Petersen
DSO formand
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