Dansk Siameser og Orientaler Ring

Generalforsamling i Vissenbjerg d. 15. november 2014
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Revideret regnskab
6. Indkomne forslag (ingen)
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg til bestyrelsen
• Formand, 2 år (Heide Petersen genopstiller)
• B-medlem, 2 år (Kis Østerby genopstiller)
• B-medlem, 1 år (Flemming Olsen opstiller for Susanne Qvick)
• 1. suppleant (Trine Vestergaard Nielsen opstiller)
• 2. suppleant (Dorte Kaae genopstiller)
• Valg af revisor (Pia H. Kirkegaard genopstiller)
9. Eventuelt
Ad 1. Søren Vedel valgtes til dirigent, han konstaterede at mødet var lovligt, da det var indkaldt i henhold til
reglerne.
Antal tilstede 19 personer heraf 15 stemmeberettigede. Der er indkommet 8 brevstemmer.
Ad 2. Marianne Vedel valgtes til referent.
Ad 3. Dagsorden blev godkendt.
Ad 4. Se vedlagte årsberetning.
Der blev kommenteret og diskuteret livligt efter årsberetningen. Søren Vedel, syntes det var dejligt med en
årsberetning, hvor der også var nogle (efter hans mening gode) holdninger. Der blev snakket om den nye
hjemmeside, som mange allerede havde set, den fik også ros.
Mange ytrede, at de ville bibeholde et fysisk blad, også hvis konsekvensen var en kontingentstigning.
Der blev talt om vigtigheden om at være åben angående sygdom i katteriet, for det var vejen frem. Heide
efterlyste, at medlemmerne fremadrettet ville skrive til bladet og vigtigheden af at dele oplevelser i
forbindelse med sygdom, men også til dagbogen, hvor både stort og småt samt positive samt knap så
positive kan deles med de andre medlemmer.
Pia Nyrup påpegede, at der var kommet yderligere 2 nye medlemmer i Breed Council (BC), siden tilblivelsen
af DSO’s årsberetning. Der blev talt om indflydelse via BC, og hvori den består. Heide bad Pia Nyrup om at
forklare, hvad BC er, og efter denne forklaring blev der igen opfordret til, at folk skulle tilmelde sig, hvis de
havde lyst og hvis de kunne leve op til kravene (der gives dispensationer).
Ad 5. Se vedlagte regnskab; regnskabet blev godkendt.
Da Pia Holmberg var fraværende blev regnskabet fremlagt af vores revisor, Pia Kirkegaard. Efter en kort
gennemgang, blev det bemærket af Søren Vedel, at vi havde en rigtig fin og sund økonomi. Her roste Heide
medlemmerne, for den sunde økonomi skyldes udelukkende, at medlemmerne er gode til at annoncere.
Ad 6. Ingen indkomne forslag
Ad 7. Vi fastholder det nuværende kontingent.
Hvilket alle var tilfredse med. Her nævnte flere også, at de var villige til en stigning, når det blev nødvendigt
for at bibeholde bladet.
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Ad 8. Alle blev valgt enstemmigt med applaus, Heide, Kis, Dorte og Pia med 15 personlige stemmer + 8
brevstemmer
De ny opstillede Trine og Flemming præsenterede sig og blev valgt med 15 personlige stemmer + 7
brevstemmer
Ad 9. Der var løs og fast snak omkring vores katte.
Heriblandt hvad prisen efterhånden var på en kælekat. De fleste mente, at den lå ca. omkring de 5000 kr.
Heide påpegede at de brunmaskede altid var nemme at sælge, hvorimod de lidt mere specielle farver kunne
være svære. Marianne Vedel talte varmt for, at vi ikke skulle nedsætte priserne, for det ville få vores katte til
at fremstå som discountvarer – at en killing var 5000 kr. værd. Patrik Kristensen var af en anden mening,
han var ligeglad med, hvad han fik for en kat, hvis hjemmet ellers var rigtig. Erik Nissen var også af den
mening, at hjemmet var vigtigere end prisen. Alle var generelt enige om, at hjemmet selvfølgelig altid var det
vigtigste, men de fleste mente også, at man skulle så vidt muligt prøve at holde prisniveauet.
Der var også en kort snak om TOP katte, og om vi skulle ændre måden det foregår på. Der blev opfordret til,
at medlemmerne skulle komme med input fx via debat på FB.
Der blev talt om udstilling, og hvad der måske/måske ikke ville komme til at ske, når kategorierne ændres pr.
1. januar 2016. Der var lidt delte vande, hvor nogen her iblandt Erik Nissen mente, at det bliver svært at
udstille og opnå noget efter 1.1.2016, mens andre mente, at konkurrencen ville være rigtig sund for vores
racer. Pia Nyrup mente, at vi generelt har en høj kvalitet på nuværende tidspunkt, så hun anså det ikke som
værende umuligt, at vi også ville se vores racer brillere i fremtiden.
Ref. Marianne Vedel

Dansk Siameser og Orientaler Ring
www.dso.dk

