Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af DSO’s ordinære generalforsamling Vissenbjerg, lørdag den 17.11.2012
Der var indkommet 11 brevstemmer, og 17 stemmeberettigede mødte frem.
1. Valg af dirigent: Pia Nyrup, som konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt.
2. Valg af referent: Susanne Qvick
3. Dagsordenen blev godkendt uden ændringer
4. Bestyrelsens beretning: Heide stod for denne beretning, der blev mødt med applaus, ingen
kommentarer
5. Fremlæggelse af regnskab: Pia Holmberg-Hansen, ingen kommentarer
6. Indkomne forslag: Ingen
7. Fastsættelse af kontingent: I beretningen foreslås ingen ændringer, dette er generalforsamlingen
for. Kassereren mener, at der skal være en stigning, ingen stemning for dette.
8. Valg til bestyrelsen: Formand: Heide Petersen genopstiller, 28 stemmer for
1 B-medlem for 2 år: Kis Østerby opstiller, 28 stemmer for
1.suppleant: Anne Wagner genopstiller, 28 stemmer for
2.suppleant: Dorthe Kaae genopstiller, 28 stemmer for
Valg af revisor: Pia H. Kirkegaard genopstiller, 28 stemmer for
9. Eventuelt:
Præsentation af DSO’s særnummer: Heide uddelte særnummeret og fortalte, at det var trykt i 200
eksemplarer og forventningen var, at det kunne holde et år eller to - det fik en positiv modtagelse. Som tak
for hjælpen som medredaktør modtog Pia Nyrup (PN) et smukt maleri.
Debat om indholdet, hvor der blev spurgt, om det var relevant med titeltager og import/eksport, da enkelte
ikke mente, at det hører til i et særnummer. Bestyrelsen argumenterede for, da særnummeret skal
repræsentere indholdet af medlemsbladet. Anne Wagner (AW) mente, at import var meget relevant som
dokumentation for, at vi ikke indavler vores katte. Dorte Kaae (DK) mente, at hvis det var det eneste, så var
det et SUPER blad.
Der fokuseredes på manglende opdrættere og udstillere, og Trine Piltoft Farsø efterlyste mere stof om
opdræt og udstilling, da vigtigheden af at få nye i stalden er stor, men synes generelt, at det er et fint blad.
Line Sørensen (LS) spurgte om, hvorfor Peterbalden (PEB) ikke var repræsenteret, hvilket dirigenten
forklarede med henvisning til vedtægternes formålsparagraffer, at Peterbalden ikke hører med til
søskenderacerne. Kira Marseen (KM) nævnte, at hun til næste år ville stille forslag om optagelse af
Peterbalden i DSO.
Der var forslag om, at sætte særnummeret til salg på hjemmesiden, hvilket bestyrelsen mente var en dårlig
ide, da bladet måske kunne blive konkurrent til vores bog ”Orientalske katte”.
Lars Kyed (LK) efterlyste flere kattefarver på hjemmesidens billedgalleri som hjælp til de nye opdrættere,
samt en modernisering af de nuværende billeder. Han foreslog også muligheden af, at der på hjemmesiden
skulle være billeder af de dommere, der dømmer i kategori IV. Som eksempel henviste han til sin
hjemmeside, hvor det forefindes på kategori II kattene, samtidig stillede han sig til rådighed som fotograf, da
formand Heide Petersen (HP) forespurgte.
LS benyttede lejligheden til at gøre reklame for Hobbyudstillingen i Vejrum ved Struer, hvor der manglede
orientalere, ellers var alle andre søskende racer repræsenteret.
DK forklarede om SØLV og henviste til de uddelte flyers angående præsentationsshow i Tyskland for
anerkendelse af sølvsiameseren. Hun tilkendegav klart, at hun ikke var tilhænger af godkendelsen, og hun
havde tænkt sig at melde sig i Breed Council og opfordrede alle til det. Hun henviste også til, at den
oprindelige siameser er brunmasket.
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Sølvproblematikken mødte hun på alle udstillinger i sin dommergerning i MCO og NFO, og når det var svært
på en fuldfarvet kat, hvor svært ville det så ikke blive på fx en fawnsølvtabbymasket siameser.
TPF påpegede problematikken med registrering fra sin tid i avlsrådet, hvor det voldte store problemer at se
sølv på MCO og NFO. Selvom det ikke er en farve, er sølv stadigvæk dominant, men dårlig sølv skjuler sig
ofte i hårrødderne. Hun anså det for at være svært og i særdeleshed for nye opdrættere. Når dommere ikke
kan se om katten er sølv, så kan almene mennesker da slet ikke.
PN tilkendegav, at hjertet var imod sølv i siam, men at hun også var bevidst om vigtigheden af genpuljens
størrelse. Hun henviste til seminarer gennem de sidste 5 år med bl.a. Leslie Lyons fra UC Davis, hvor der er
blevet lovet, at DNA testen for sølv var på trapperne, og at den er stadigvæk ikke kommet. Men hvis der skal
DNA testes for at afgøre, om katten har sølv, så er det jo dårlig sølv, hvilket ikke er ønskeligt.
Susanne Qvick (SQ) henviste til, at når dommer Kirsten Foldager end ikke kunne se forskel – så kan ingen.
Henviste også til, at hvis sølv alligevel var så lidt synligt, hvor skal den så overhovedet godkendes.
Sammenligner udbredelsen af sølv med hastigheden udbredelsen af bicolour er sket, forskellen er blot, at
det er enkelt at fravælge bicolour, men det er det ikke med sølv.
LK medgav at det var svært med sølv, men alle kan jo selv bestemme, hvad de vil.
KM spurgte, om vi havde råd til at vælge dem fra.
Pia Holmberg-Hansen mente ikke, at diskussionen om sølv hørte hjemme på en GF, at der kunne
arrangeres møder, hvor sådanne ting kunne diskuteres. Dirigenten var af modsatte mening, da det netop er
på GF’en medlemmerne har mulighed for at debattere. Hun tilkendegav, at GF’en ikke blev afsluttet så
længe folk havde lyst til at drøfte dette vigtige emne, og hvis der var andre ting til eventuelt.
Kis Østerby (KØ) sammenligner problematikken med de vanskeligheder perseropdrætterne har, når de
opdrætter CPC (colourpoint persere).
KM spørger ind til godkendelse af den hvide orientaler med grønne øjne (OSH w 64), og DK svarer, at de
skal med på samme godkendelses show, men det har hun intet materiale på.
KM opfordrer ti,l at folk skal udstille og prøve at få deres killingekøbere til det samme.
LS opfordrer også til at udstille og roser den gode stemning på udstillingerne i kategori IV.
PN opfordrer folk til at huske at tilmelde til TOP kattene. LK efterspørger, hvorfor der ikke er ekstra point for
BOB til disse lister. Bestyrelsen lover at tage det op igen, den gamle begrundelse var, at der ikke var BOB
på alle udstillinger, og det gav derfor en forvridning.
PN gør opmærksom på, at da der fra 01.01.2013 ikke længere sættes landekode foran nye stamnavne, så
står det opdrætterne frit for, om de vil anvende landekoden. Den første gang der søges stamnavn efter nytår
kommer til at danne præcedens for den enkelte opdrætter, om det er med eller ej. LK opfordrer til at anvende
landekoden.
Der var også opfordring til at komme på WW 2013 i Aalborg i Danmark.
Dirigenten afslutter generalforsamling og takker for god ro og orden samt en super god dialog.
Ref. Susanne Qvick
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