Dansk Siameser og Orientaler Ring

DSO’s ordinære generalforsamling 28-11-2006
På generalforsamlingen deltog følgende fra bestyrelsen: Trine Piltoft, Heide Petersen, Pia Kirkegaard,
Jørgen Andersen og Susanne Qvick. Derudover deltog 12 medlemmer.
1.Valg af dirigent.
Pia Nyrup valgtes som dirigent
2. Valg af referent
Susanne Qvick valgtes som referent.
3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning godkendt. Små stavefejl rettes inden det trykkes i bladet.
4. Regnskab og budget.
Regnskabet godkendes. Pia Kirkegaard godkendes på generalforsamlingen som revisor. Budget laves der
ikke mere i D.S.O. Ordet budget har sneget sig ind i dagsordenen som et levn fra fortiden.
5. Ændring af vedtægterne.
Ordlyden af § 2 stk. a ændres til; at arbejde for kendskabet til samt fremme af interessen for opdrættet af de
af FIFE godkendte søskenderacer under kategori IV.
Godkendt enstemmigt
Ordlyden af § 2 stk. f ændres til: at vedligeholde hjemmesiden samt at udgive et seriøst og alsidigt blad som
samlende element.
Godkendt enstemmigt.
6. Valg af bestyrelse
Formand: Trine Piltoft accepterede 2-årig formandspost på betingelse af, at formanden ikke har ansvar for,
at bladet kommer ud, i tilfælde af at redaktøren springer fra. Enstemmigt vedtaget.
Redaktør: Pia Nyrup og Heide Petersen tilbød at tage redaktørposten med minimum 3 blade om året.
Enstemmigt vedtaget
2-årig b-medlem. Heide Petersen på genvalg. Enstemmigt vedtaget.
2-årig b-medlem. Susanne Qvick på genvalg. Enstemmigt vedtaget
1. suppleant. Pia Kirkegaard på genvalg. Enstemmigt vedtaget
2. suppleant. Pia Nyrup opstiller. Enstemmigt vedtaget
7. Valg af revisor.
Pia Kirkegaard opstiller. Enstemmigt vedtaget
8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
9. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet forbliver uændret.
10. Eventuelt:
Der vedtages fremover at sætte hjemmesideadresse på killingelisten, samt på fællesannoncerne i
udstillingskatalogerne.
Der var snak om at for at lave reklame til racen, så skulle vi have bladet ud til steder hvor andre en blot
medlemmer kunne se det. Dette medførte en diskussion, om det så ikke var mere praktisk at lave en
*opdrættervejviser*, der skal lægges ud til førende dyrlæger og andre steder, hvor der bør gøres reklame for
kat. IV kattene. Der var enighed om at dette ville være en rigtig god idé, og Heide, Pia Nyrup og Trine var
alle velvillige overfor at udføre et sådant projekt, og Trine mente at Lone nok kunne overtales til at være
medforfatter. Opdrættere i DSO vil i Opdrættervejviseren mod betaling kunne annoncere for deres opdræt,
men nærmere retningslinjer blev ikke fastlagt.
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