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Årsberetningen 2014
Endnu et DSO år er gået, og der er i dette år ikke sket de helt store ting. Der har fx ikke været racespecifikke
forslag til FIFe’s GF angående vores race. Men som altid i forbindelse med FIFe’s GF, bliver vi af Felis Danica
spurgt om vores mening i forbindelse med forslag, der vedrører vores racer og vores katte generelt. Det var 3
spørgsmål der var interessant for vores racer, og dem sendte vi ud til afstemning hos jer medlemmer.
Tilbagemeldingerne var ikke så store, men demokrati er jo, at alle får muligheden for at blive hørt og få
indflydelse, om man ønsker at benytte sig af den mulighed er en anden ting. Slutresultatet af jeres
tilbagemeldinger blev som hvert år sendt til FD.
Indflydelse er mange ting, og et af stederne, hvor du kan være med til at påvirke, hvordan vores race skal
udvikle sig, er i Breed Council (BC). Jeg kan ikke tit nok opfordre vores medlemmer til at melde sig ind. Det er
ikke uden stolthed, at jeg kan fortælle, at ud af BC’s 16 medlemmer er de 6 medlemmer også DSO
medlemmer. Der er vise betingelser, der skal være opfyldt, men der dispenseres i en vis grad. Har du brug for
praktisk hjælp til at blive meldt ind, står jeg gerne til rådighed.
Traditionen tro deltog jeg både i mødet mellem Felis Danica, specialklubberne (SPK) og Plenarforsamlingen i
januar. På SPK mødet kunne FD igen i år informere om nedgang i registrerede kuld i næsten alle racer samt
nedadgående deltagelse på udstillingerne, hvilket er en afspejling at den "krise", som vi nu i en del år har levet
med.
Til gengæld er det ikke nedgang, der kommer til at præge min årsberetning, tværtimod. Vi har faktisk en rigtig
god stabilitet i klubben både hvad angår medlemstallet og økonomien. Jeg er sikker på, at det er enhver
formands største ønske, at det går godt i klubben. Det er I medlemmer med til, for husk altid på, at en klub er
det, som medlemmerne gør den til - så kære medlemmer, en stor TAK til jer.
Vores medlemstal i DSO har ligget stabilt i mange år, (undtaget sidste år, da var der lidt nedgang).
Årligt vælger ca. 10 medlemmer, ikke at forlænge deres medlemskab. I løbet af året kommer der så ca. 10 nye
til, så vi igen ligger på vores vante niveau, på mellem 65 og 75 medlemmer. Hvem ved måske har vores
informationsfolder været medvirkende til, at de nye medlemmer har fået øje på os.
Vores økonomi ser også godt ud, og det skyldes, at en fast skare af jer medlemmer annoncerer for jeres
opdræt. Det er det, der hjælper klubben til, at vi kan yde den service, vi gør, blandt andet et 40 eller 44 sider
medlemsblad med masser af aktuelt stof 3 gange om året.
Jeg håber, at vi kan blive ved med at udgive et medlemsblad i papir mange år endnu. Flere af
specialklubberne følger hovedklubbernes tiltag med et digitalt medlemsblad, men er det vejen frem??
Tryk af bladet har ligget på samme prisniveau gennem mange år, men desværre må vi erkende, at Post
Danmark konsekvent øger portoen hvert år. Vi har i mange år haft uændret kontingent, trods disse forhøjelser,
det har vi også råd til at forsætte med, som det ser ud nu. Mit håb er, at I vil spytte i kassen, hvis/når den tid
kommer, at der er brug for portopenge til udsendelsen af et fysisk blad.
Netbank er efterhånden ved at være allemandseje og trykning af girokort er blevet meget dyrt. Så fremtiden
bliver, at der ikke automatisk udsendes et girokort, da så godt som alle anvender netbank, og derfor udsendes
girokort fremadrettet kun på anmodning.
Fra 1. januar 2014 er det blevet lovpligtigt, at erhvervsdrivende skal udlevere en pasningsvejledning, når de
sælger dyr, og i den sammenhæng opfatter forbrugerrådet os opdrættere som værende ”erhvervsdrivende”,
og dermed er vi omfattet af denne lov.
Forrige år lavede DSO et særnummer som en service til opdrætternes killingekøbere for at klæde dem godt på
til at give en orientalsk kat en god start på livet. Disse særnumre giver samtidig nye killingekøbere mulighed
for at få et års kontingent til ½ pris. Vi valgte dengang at kalde det et særnummer, og det var tiltænkt som en
vejledning og naturligvis reklame for DSO.
Vores særnummer kan anvendes som den lovpligtige pasningsvejledning, jeg håber, I medlemmer gør flittig
brug af den - så husk at give de nye killingekøber en med. Naturligvis er det også en god ide samtidig at
udleveres Felis Danicas pasningsvejledning.
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Selvom jeg lagde ud med, at der ikke er sket det helt store i år, så er et større tiltag blevet færdig og klar til
GF. Vores nye hjemmeside er lige gået i luften, som lovet tidligere på året. Det er ikke fordi, den gamle ikke
fungerede, at vi har brug for en ny hjemmeside. Jeg tror ikke på, at nogen klub kan bryste sig med at have haft
en så fin og velfungerende hjemmeside i så mange år. Vores tidligere formand, Trine Piltoft Farsø, var meget
fremsynet for mere end 10 år siden, da vores ”gamle” hjemmeside så dagens lys.
Men tiderne ændrer sig, og vores hjemmeside var ikke konstrueret til de mange nye medier såsom
Smartphones, ipads og Tablets, der anvendes nu om dage.
Vi søger til stadighed fotos, smukke fotos, hvor vores besøgende både kan nyde vores katte, men også blive
klogere især på farver og mønstre. Vi skal tænke på, at det er fremtidens killingekøbere og kommende
opdrættere, vi skal tiltrække. De har brug for at se, at de orientalske katte findes i en så bred en farvepalette,
som de rent faktisk gør.
Som noget nyt på vores hjemmeside, er der lavet plads til at titelkattene kan komme på. Når en titelkat har
været bragt i bladet, kommer den med på vores hjemmeside, så sidens besøgere kan se, hvilke smukke
orientalske katte der udstilles.
Vi er desværre blevet en mindre i bestyrelsen, da Susanne Qvick i februar valgte at træde ud af bestyrelsen.
Jeg vil gerne takke Susanne, for det arbejde hun har gjort for DSO. På grund af Susannes fratrædelse er
Anne Wagner rykket fra suppleantposten og ind i bestyrelsen. Vi skal i dag sige farvel til Anne i bestyrelsen,
og jeg vil gerne benytte lejligheden til at give Anne en stor tak for de mange år som suppleant i DSO og
sluttelig som bestyrelsesmedlem. Anne vil gerne fremover være behjælpelig i det omfang, vi har brug for
hende, og det er jeg rigtig glad for at vide.
Vi har I årets løb også haft en enkelt trist situation, som jeg gerne ville have været foruden. Jeg bliver så glad,
når nogle af jer medlemmer vil skrive artikler til vores blad. Sygdomme er aldrig rart, men der er ingen tvivl om,
at vi andre kan lære rigtig meget ved den ærlighed og åbenhed, disse mennesker udviser. Vi bør være
lykkelige for, at de vil dele disse oplevelser og de problemer, der har kostet dem sved og tårer for ikke at tale
om penge! Derfor gør det mig så uendeligt ondt og så enormt vred, når det går op for mig, at den åbenhed,
disse mennesker udviser, bliver brugt til at sætte disse mennesker i et dårligt lys.
Nogle står udover gigantisk store regninger, med blødende hjerter, døde katte, hjerneskadede katte og
kroniske diarreproblemer, og så skal de ydermere lægge ører til, at de er hysteriske fra nogen, der
måske/måske ikke har problemer i deres katterier.
Jeg vil gerne slå fast med syvtommer søm, at det IKKE nogen skam at få sygdom i sit katteri, men det er i
allerhøjeste grad en skam IKKE at gøre noget ved det! ! ! Det er også ganske respektløst og utilgiveligt, hvis
man sælger katte, tager katte ind til parring eller får parret ude i byen, hvis man ved, at man har problemer i sit
katteri.
Vi skal være åbne, passe på vores katte og hinanden. Det gør vi ved at være ansvarlige, dvs. har man
smitsomme sygdomme/parasitter i katteriet, så får man det udryddet, før man samarbejder/sælger.
Der har været en lind strøm af killinger til salg året igennem, og der har været et rimelig godt salg, I opdrættere
er også gode til at opdrætte i forhold til efterspørgslen. Jeg bliver igen nødt til at understrege, at det er vigtigt
løbende at opdaterede killingebilleder, fx hver 14. dag, det øger salgsmulighederne. En killing på 5 måneder
er svær at sælge, hvis der kun er et billede fra, da den var 5-6 uger gammel. En annonce skal indeholde de
nyeste informationer, hvis man vil tiltrække købere – du kan evt. læse mere om, hvordan du tager gode
billeder i august bladet.
Vil du sælge killinger, så er det også vigtigt, at du opdaterer din hjemmeside, for det er altså ikke
fyldestgørende at ”vælte” en masse fotos ud på Facebook og tro, at så er det salg i hus. Realiteten er, at jeg
får henvendelser fra interesserede, der spørger, om der ikke findes killinger andre steder end på FB, for
generelt er hjemmesider ikke opdateret. Så vil du sikre dig, at en killingekøber når frem, og du får solgt dine
killinger, så skal du huske, at en opdateret hjemmeside er en del af salgsarbejdet. Du bør sikre dig, at der er
skønne fotos af forældrene og berette om dit opdræt på din hjemmeside, så køberen får lyst til at købe lige
netop hos dig.
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Vores folder "Information om Orientalske katte" blev lanceret på sidste års GF. Husk at bruge den, hvor du
møder interesse for vores racer. Har du brug for flere, så bestil dem i god tid hos bestyrelsen, så de kan
medbringes på udstillingerne.
TOPkatte showet blev afviklet i marts på udstillingen i Strøby, og det lykkedes os at skaffe rigtig flotte præmier
- en kæmpe tak til vores sponsorer for deres flotte sponsorater. Det er et kæmpearbejde at fremskaffe så flotte
præmier og arrangere sådan en dag. En stor tak til Anne Wagner og de flittige hjælpere udenfor bestyrelsen,
som gav en hånd med. Noget tyder på, at vi trænger til nytænkning for at gøre præmieringen af TOPkattene
og Årets opdrætter mere attraktivt. Jeg må indrømme, at det var skuffende at se, hvor få deltagere der mødte
op til denne begivenhed. Bestyrelsen modtager gerne input, så vi kan gøre det til en mere interessant
begivenhed eller input til, hvordan vi alternativt skal fejre vores smukke katte.
2014’s TOPkatte præsenteres på JYRAK's udstilling i Hedensted den 21. marts 2015, så sæt allerede kryds i
kalenderen nu, så vi kan få en hyggelig dag.
Sluttelig må vi ikke glemme årets World show i Prag, der netop er overstået. I den anledning vil jeg gerne
ønske et stort tillykke til WW’14`13’12 SC PR Filihankats Bella Notte, JW, DSM OSH n, ejet af Ruth Arndt, der
fik titlen WW for tredje gang, katten er dansk opdrættet af Peder Irbil.
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