Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat fra DSO’s Generalforsamling i Tune den 29. september 2013

Formand Heide Petersen (HP) byder velkommen.
1: Valg af dirigent: Pia Nyrup (PN) foreslås og vælges. PN beder GF godkende, at GF afholdes 3 dage før
de i reglerne fastsatte datoer. Dette godkendes med en enkelt bemærkning om, at det er et godt initiativ fra
bestyrelsens side.
2: Valg af referent: Susanne Qvick (SQ) foreslås og vælges.
3: Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendes. Optælling af de tilstedeværende: 15
stemmeberettigede samt 6 brevstemmer.
4: Bestyrelsen beretning: Bestyrelsens beretning godkendes af GF, der bemærkes, at medlemmerne er
stolte af at være medlem af DSO.
5: Godkendelse af regnskab: Kort gennemgang af regnskabet, hvorefter det godkendes af GF
6: Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.
7: Kontingentfastlæggelse: Kontingentet forbliver uændret
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Pia Holmberg (PHH) er på valg til kassererposten og vælges enstemmig.
Susanne Qvick er på valg som B-medlem for 2 år og vælges enstemmig.
Lise Vigsø er på valg, men genopstiller ikke, men Marianne Vedel (MV) opstilles som B-medlem for 2 år, og
efter en kort præsentation vælges hun enstemmig.
Valg af suppleanter: Anne Wagner (AW) genvælges enstemmig, og Dorthe Kaae genvælges enstemmig.
Valg af revisor: Pia Kirkegaard genopstiller og vælges enstemmig.
9: Eventuelt:
Formanden siger tak til Lise Vigsø for flere år i DSO’s bestyrelse og takker Marianne Vedel for, at hun ville
stille op.
Der uddeles nylavet infofolder om de orientalske katte, til brug til udbredelsen af kendskabet til vores katte,
til hele GF - her kommenteres der på brug af ordet orientalske katte, da PHH og MV mener at ordet
siameser ikke anvendes tilstrækkelig.
SQ mener, at det lidt dalende medlemstal sandsynligvis skyldes de opdrættere, der i øjeblikket udelukkende
opdrætter Peterbald.
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HP spørger om medlemmernes tro på at klubben har en fremtid. Det er der stor enighed om, at klubben har,
og at det, der er medvirkende til, at den kan overleve, er, at vi også kan nå hinanden via de elektroniske
medier. Mange ser også specialklubben som et brugbart netværk.
Der diskuteres restriktioner i forbindelse med parringer, hvor der er delte meninger. AW mener, at nye
opdrættere skal advares imod at lave restriktioner, da der er mangel på hanner. SQ mener, at der er flere
hanner end nogensinde før. Ligeledes mener hun, at hun bestemmer, om der skal være restriktioner på
hendes hanner, og hun ser først problematikken, hvis en avlshan sælges med restriktioner. MV ser det
problematisk, at der er problemer med sygdom ved parringer, og at der kommer mere og mere ”stads”,
man skal være på vagt overfor. PN mener, at restriktioner er gode, da man jo står frit for, om man vil købe
”varen”. Hun mener så ikke, at der er mere sygdom nu end for 10 år siden, men at det skyldes det store
informationsniveau pga. internettet.
MV spørger ”Rene” siamesere, er det religion? Ulla Lihme (UL) tilkendegiver, at de i Sverige må kalde det
”rene” siamesere efter et vist antal generationer. PN tilkendegiver, at for hende er ”rene” siameser, hvor der
overhovedet ikke findes orientalere i baggrunden ud fra betragtningen, at man heller ikke kan være ”lidt”
gravid. Ligeledes skitserede hun forskellene op hvornår en kat er siameser ifølge CFA contra i Europa. UL
spurgte om man så måtte parre en ”ren” siamesere med orientaler, hvortil SQ tilkendegav, at selvfølgelig må
man parre SIA og OSH sammen, som man vil, for der er ingen regler angående dette.
Herefter blev en hyggelig GF, hvor der var en rar stemning afsluttet, og folk gik ned for at få deres katte
bedømt.
Referent Susanne Qvick
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