DSO Nyhedsbrev – Oktober 2017

Generalforsamling 2017
DSO afholder generalforsamling søndag d. 19. november i forbindelse med udstillingen i Odense.
Adressen er:
Korup Kultur- & Idrætscenter
Præstevej 12
5210 Odense NV
Tidspunktet vil blive tilpasset bedømmelserne.
Klubben byder, som altid, på en lille forfriskning og vi håber naturligvis på et talrigt fremmøde.

Kontingent
Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for medlemsåret 1/9-2017 – 31/8-2018, og du fortsat
ønsker at være medlem af klubben, kan du benytte en af følgende betalingsmåder:
Bankoverførsel:
Reg. nr.: 9570 Kontonr.: 564 7967
Indbetalingskort:
+ 01< +5647967<
Priserne finder du bagerst i bladet eller på www.dso.dk/medlemskab.htm

Opdrætterannoncer
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at medlemmer der har betalt for mini- eller opdrætterpakken,
har ret til at få et link til en Facebook-side inkluderet i deres annoncer, på lige fod med et website.
Der skal dog være tale om en Facebook-side, som er dedikeret til medlemmets opdræt.
Man kan altså ikke benytte sin personlige Facebook-profil.
Har du en Facebook-side, som du vil have med i din annonce, skal du henvende dig til
webmaster@dso.dk
Opdrætterlisten på www.dso.dk vil desuden snart blive opdateret, så hvis du ikke har husket at
forny din mini-/opdrætterpakke, så er det ved at være sidste udkald.

Ny brochure
Bestyrelsen påbegynder snarest at udarbejde en ny brochure med informationer om de 4
søskenderacer. Brochuren bliver tilgængelig på www.dso.dk og vil også blive trykt, så den kan
deles ud på udstillinger mv.
Opdrættere der har betalt for mini- eller opdrætterpakken bliver listet i brochuren.

Billeder
Vi har brug for nye billeder til klubbens hjemmeside, Facebookside og den føromtalte brochure. Vi
håber derfor at rigtig mange af jer vil hjælpe os, ved at indsende gode billeder af jeres smukke
katte, så det ikke er de samme katte der kommer til at figurere over alt.
Billederne kan sende til webmaster@dso.dk

Killingelisten
Fremover bliver reglerne for at annoncere på killingelisten håndhævet. Dvs. at annoncer der ikke
er fornyet ved udgangen af en måned, vil blive fjernet i starten af den efterfølgende måned.
Husk også at killinger skal afmeldes efterhånden som de bliver solgt.
Annonceringsreglerne kan ses her: www.dso.dk/salg/info.htm
Det er desuden god ide, at indsende nye billeder med jævne mellemrum.

