Dansk Siameser og Orientaler Ring
Referat af DSO’s ordinære generalforsamling d. 7. November 2009
1. Valg af dirigent
Lise Vigsø valgt som dirigent. Lise Vigsø erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt
2. Valg af referent
Mette Pind Oesten valgt som referent
3. Bestyrelsens beretning
Formand Lone Ebbesen fremlagde bestyrelsen beretning.
Kommentarer:
Jørgen Andersen: Fejl i beretning. “Hvidplettet” ændres til “med hvidt” Rettes inden offentliggørelse i blad
Heide Petersen: Opfordring til at udfylde spørgeskemaer inden kommende workshop.
Steffen Poulsen: Forslag om at bede nye dommere om kort at beskrive sig selv i bladet, nu vi giver dem et
års gratis abonnement. God idé som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Steffen Poulsen: Spørgsmål angående hvor mange kuld, man skal have som opdrætter, for at
Justitsministeriets bekendtgørelse er gældende. Bestyrelsen undersøger sagen. Kort diskussion om
bekendtgørelsen.
Beretningen godkendt med applaus.
4. Regnskab
Kasserer Mette Pind Oesten fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet godkendt.
5. Valg til bestyrelsen:
B-medlem for 2 år: Mette Mose Hansen valgt med applaus. Mette Mose Hansen fortæller om sig selv i
kommende blad.
Kasserer: Mette Pind Oesten genvalgt.
1. suppleant: Anne Wagner valgt med applaus.
2. suppleant: Dorte Kaae valgt med applaus.
6. Valg af revisor
Steffen Poulsen valgt med applaus.
7. Indkomne forslag (ingen)
8. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: §3 i: “Regnskabet skal forelægges bestyrelsen i revideret og
underskrevet stand senest 14 dage før generalforsamlingen.”
Vedtægtsændring vedtaget med flertal.
- 23 tilstede. Alle stemte for forslaget.
- 3 brevstemmer. 1 stemte imod, 2 stemte for forslaget.
9. Fastsættelse af kontingent (uændret)
Vedtaget
10. Eventuelt
Lone Ebbesen:
1: Trine Piltoft Farsø fortsætter som avlskonsulent.
2: Tak for alle de flotte præmier til specialshowet sponsoreret af private
Heide Petersen:
1: Opfordrede opdrættere til at reklamere lidt mere for vores gavekort til killingekøbere (½ års gratis
medlemskab i DSO) Tilbuddet gælder 1 måned efter køb.
2: Topkatteshow afholdes 3. weekend i januar, hvilket er tidligere end normalt. Skema skal derfor indsendes
til Pia H. Kirkegaard senest 18. december 2009.
Trine Piltoft Farsø: Vil gerne stå til rådighed for bestyrelsen til små opgaver. Bestyrelsen takker.
Jørgen Andersen: Lever SOK stadig? Man har ikke hørt fra dem i lang tid. Diskussion stoppet, da den slags
må afgøres andetsteds.
Dorete Irbil: Spørgsmål til om vi som specialklub ikke kunne have en slags mentor til nye udstillere.
Kommentarer: Bør nok være én udenfor bestyrelsen. Hotline evt. en mulighed. (Man må altid gerne ringe til
bestyrelsen)
Line Refsgaard Sørensen: Ros fra til SIA/OSH opdrættere for at modtage nye udstillere godt.
Vi må være meget obs på egne killingekøbere, når de begiver sig ind i udstillingsverdenen.
JYRAK har en ordning til udstillere, men kan ikke altid hjælpe så specifikt som specialklubber kan. Vi kan
have en udstillingskonsulent på hjemmesiden man kan ringe til. Hvis vi får dette tilbud, kan vi evt. gøre
hovedklubberne opmærksomme på det. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Generalforsamlingen afsluttet med tak fra bestyrelsen.
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