Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat fra DSO’s ordinære generalforsamling 04.11.2007 i Roskilde
1 Valg af dirigent.
Susanne Qvick valgt med applaus. Hun konstaterede at GF var korrekt varslet og at der var indkommet 2
brevstemmer.
2 Valg af referent.
Pia Nyrup valgt med applaus.
3 Bestyrelsens beretning.
Trine Piltoft fremlagde beretningen som blev godkendt med applaus. Derefter takkede Trine (bestyrelsen)
Jørgen Andersen for ”lang og tro tjeneste” med en gave.
4 Regnskab.
Jørgen Andersen fremlagde regnskabet som blev godkendt med applaus.
5 Valg af bestyrelse – på valg er følgende.
•
B-medlem, 2 år (Lone Ebbesen genopstiller). Enstemmigt valgt.
•
Kasserer, 2 år (Mette Oesten opstiller). Kort præsentation derefter enstemmigt valgt.
•
1. Suppleant, 1 år (Pia Kirkegaard opstiller). Enstemmigt valgt.
•
2. Suppleant, 1 år (Ingun Djurhus opstiller). Kort præsentation af Pia Kirkegaard derefter enstemmigt
valgt.
6 Valg af revisor (Pia Kirkegaard opstiller).
Enstemmigt valgt.
7 Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
8 Fastsættelse af kontingent.
Trine Piltoft forslog uændret kontingent - vedtaget med applaus.
9 Eventuelt.
• Der var debat om at påvirke Racekatten til at tildele kategori IV kattene 2 dommere. Der udbredt enighed
om at boykot ikke var nogen konstruktiv løsning. DSO sammensætter et brev til Racekatten desangående.
• Der blev opfordret til, at alle skulle give deres killingekøbere gavebrev, hvis der var interesse, så de
kunne blive prøvemedlemmer (blanketter blev udleveret).
• Der blev opfordret til at gøre reklamme for vores bog og nævne at der var rabat, hvis den blev købt på
udstillinger (pris kr. 160).
• DSO’s love blev udleveret.
• TOP-katte blanketter blev udleveret.
• Der blev bedt om en tilkendegivelse af, om der var nogle der ville annoncere i en ”opdrætter vejviser” –
der var nogle få i bestyrelsen og derfor blev det besluttet at sætte den i ”standby”. Alternativt kunne der laves
flere DSO foldere.
• En generel snak om, hvor pris niveauet er på en kælekat – 4.000 kr. virkede som ca. niveauet.
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