Dansk Siameser og Orientaler Ring

Bestyrelsesmøde i DSO den 3. oktober 2009 Toftolmvænget 1, Skovlunde
Tilstede: Lone Ebbesen, Pia Kirkegaard, Heide Petersen og Mette Pind Oesten
Afbud: Trine Piltoft Farsø, Ingun Djurhuus og Jens Haslund
Referent: Mette
Dagsorden:
1. Vedtaget pr. mail siden sidst:
• Referat godkendt d. 24/3 -09
• Støtte til Racekatten: 100 kr. + fællesannoncen sat ekstra i (28/4 – 09)
• Forespørgsel fra Dansk Søopmåling om at købe vores domæne afvist.
• Bogsalg stopper – resten bruges til gaver.
• Protestskrivelse til Brian Mikkelsen mod udkastet til kattebekendtgørelsen.
• Mødet med SPK og FU 22/11 i Nyborg: Pia deltager, Lone måske
2. Meddelelser:
Spørgeskemaerne
Workshoppen
3. Nyt fra kassereren:
Adgang til netbank/fuldmagter
Status og renskabet 2009
4. Specialshow 2009
Erindringsgaver (Mette)
Hvem gør hvad?
5. GF 2009
Valgene – hvem genopstiller?
Trine: nej
Mette: ja
Ingun: nej
Jens: nej
Kan Pia være revisor?
Vedtægterne: Medlemskartoteket flyttes fra kassereren. Skal/kan der følge netadgang til kontoen med?
6. Retningslinier for gaver mm.
7. Kontakt med medlemmerne:
DSO-mailinglisten/nyhedsbrev?
8. Hjemmesiden
9. Topkatte 2009
10. Fællesannoncer i udstillingskataloger
11. Hvad der ellers måtte være.
Ad 1
Punkter gennemgået. Dansk Søopmåling tilbød kr.4000 for domænet. Vi har pt. 6 bøger tilbage. Enkelte
manglende opgaver fra sidste bestyrelsesmøde – tages under punkt 11.
Ad 2

www.dso.dk

Pt. 19 indsendte spørgeskemaer. Deadline for indsendelse af skemaer udskydes, da workshop først bliver
afholdt i foråret. Man må altså stadig meget gerne indsende skemaer! Spørgeskemaerne tages med til
generalforsamlingen.
Workshoppen: Lone har henvendt sig til Jan Krag angående nye datoer. Lone rykker for svar. Vi undersøger
lokaler. Pia tjekker Borgerforeningens Hus i Nyborg. Lone kigger efter andre mulige steder. Evt.
deltagerbetaling tages op senere, når vi kender pris for leje af lokale. Tidsrum: ca kl.10-15.
Ad 3
Lone skal som formand have fuldmagt til kontoen
- Annemette skal slettes. (tidligere formand)
Mette sender kontoudskrift til Heide hver mandag
Status d.d. er kr. 62.780,18
Årsregnskab: Status kommer hurtigst muligt.
Mette sender medlemsliste til bestyrelsen
Ad 4
Erindringsgave besluttet. Mette køber. Specialshowet drøftet. Tidsplan og arbejdsopgaver uddelt
Ad 5
Indkøb til GF fordelt.
Nye mulige bestyrelsesmedlemmer og revisorposten diskuteret
Der er ingen indkomne forslag.
Vedtægtsændring: Afsluttet årsregnskab skal forelægges bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamling.
Pia definerer den nærmere ordlyd til vedtægterne.
Ad 6
Som udgangspunkt giver vi ikke private gaver.
Undtagelser:
- Ved særlige lejligheder. Små gaver til dem, der har arbejdet/betydet noget for DSO – efter skøn
- Afgangsgaver til bestyrelsesmedlemmer:
Skal have siddet i bestyrelsen i minimum 5 år efter tidligere praksis.
Ad 7
DSO-mailingliste forbliver som den er, men skal ikke bruges til interne klubanliggender. Det er et åbent
forum.
Nyhedsbrev: Ny liste oprettes. Pia Kirkegaard ringer til medlemmer uden opgivne mail-adresse og spørger.
Ad 8
Hjemmesiden diskuteret
Ad 9
Topkatteshow afholdes, hvis Katteklubben siger ja, i Køge 23/1
Deadline for indsendelse af tilmelding: 18. december 2009
Ad 10
Vi annoncerer på alle udstillinger indtil 1. maj
Ad 11
Vi skal have lavet racebeskrivelser til FD’s hjemmeside. Balineser: Pia og Mette

