Dansk Siameser og Orientaler Ring
Referat af D.S.O.’s ordinære generalforsamling den 18-10-2008
På generalforsamlingen deltog følgende fra bestyrelsen: Lone Ebbesen, Trine Piltoft, Heide Petersen, Pia
Kirkegaard, Mette Pind Oesten og Susanne Qvick. Derudover et stort fremmøde af vores medlemmer. Der
var indkommet to brevstemmer.
1.Valg af dirigent.
Lise Vigsø valgtes som dirigent
2. Valg af referent
Pia H. Kirkegaard valgtes som referent.
3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning godkendt.
4. Regnskab.
Mette Pind Oesten fremlagde regnskabet. Godkendt. Pia Kirkegaard godkendes på generalforsamlingen
som revisor.
5. Valg af bestyrelse
Formand, valgt for 2 år: Lone Ebbesen valgt med akklamation.
2-årig b-medlem. Heide Petersen genvalgt med akklamation.
2-årig b-medlem. Pia H. Kirkegaard valgt med akklamation.
1-årig b-medlem. Trine Piltoft Farsø valgt med akklamation.
1-suppleant. Ingun Djurhus genvalgt med akklamation.
2-suppleant. Jens Haslund opstillet. Valgt med akklamation.
6. Valg af revisor.
Pia Kirkegaard genvalgt med akklamation.
7. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev vedtaget til DKK 195,00 indland, samt DKK 230,00 udland. Der blev diskuteret om det ville
være nødvendigt med en kontingentstigning, bl.a. begrundet med, at vi også dette år går ud med et pænt
resultat. Der blev i denne forbindelse drøftet om der evt. skulle spares op til en hobbyudstilling, samt at der
kan forventes en stigning i bladtryk. I dette år har der også været mange fællesannoncer samt ”lille pakke”,
dette kan ikke forventes hvert år.
9. Eventuelt:
Pia Nyrup og Heide Petersen har afholdt en fotokonkurrence. Der var modtaget i alt 21 billeder, og 10 havde
indsendt. Det ville have været rart med flere deltagere, men dejligt nok indkom der nok materiale. Mere
information og billeder vil kunne ses i det næste blad.
1. Pladsen gik til Trine Piltoft Farsø. Præmie: 1 års gratis medlemskab af DSO samt en gave fra Iwersen Pet
Products. Der blev også overrakt gaver til en delt 2. plads. I vilkårlig rækkefølge modtog følgende også gaver
fre Pethouse: Pia H. Kirkegaard, Heide Petersen, Lone Ebbesen samt Lise Vigsø.
Lone Ebbesen takkede for valget. Trine Piltoft Farsø havde længe talt om at stoppe som formand, og det
kunne så løses ved, at de to ”bytter plads”.
Der blev givet en flaske vin til Pia Nyrup med tak for den gode indsats og hjælp i redaktionen.
Der blev givet to flasker vin til Susanne Qvick med tak for hendes 5 år i bestyrelsen og den flotte indsats
med sponsorudvalget + Top 5 kattene.
Der var indkøbt en gave til Trine Piltoft Farsø med tak for hendes gode indsats som formand, samt et tillykke
med det netop overståede bryllup.
Lone Ebbesen: tager gerne imod gode ideer.
Pia Nyrup foreslog, at voksne omplaceringskatte kan sættes på DSO’s killingeliste, også selvom ejerne ikke
er medlemmer af klubben. Hun henviste til en Klubben for den Hellige Birma, der optager sådanne katte på
betingelse af, at de har stamtavle og er neutraliserede. Bestyrelsen lovede at tage spørgsmålet op.
Jens Haslund: Vil gerne være med til at arrangere hobbyudstilling. Eneste forudsætning vil dog være, at Kis
Østerby vil deltage.
Kis Østerby: Vil gerne assistere. Har allerede nogle gode ideér.
Lone Ebbesen: der var mange flere hobbyudstillinger tidligere – er der stadig interesse for dem?
Trine Piltoft Farsø: Man kan evt. kombinere med et opdrætterseminar eller foredrag. Det er en fordel at
afholde udstillingen i nærheden af de bestyrelsesmedlemmer, der står for det praktiske. Man vil her have et
bedre lokalkendskab. Evt. kan man samarbejde med andre SPK i lighed med Colourpointens ”maskebal”.
Lise Vigsø erklærede herefter for Generalforsamlingen afsluttet.
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