Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af b-møde den 1. maj 2005
Til stede: Trine Piltoft (TP), Heide Petersen (HP), Jørgen Andersen (JA), Lykke Madsen (LM), Marian
Christensen (MC), Lone Ebbesen (LE),
Fraværende: Susanne Qvick. Da Susanne ikke var tilstede, blev Lone Ebbesen valgt som referent
1. Godkendelse af referat fra sidste b-møde
Referaterne fra GF og sidste b-møde er allerede godkendt pr. mail.
2. Meddelelser
JA informerede om regnskabet. Aktiver: Der er 28.483,71 på girokontoen og 348,00 i kassen. DSO har
335,00 til gode i moms. Passiver: Vi skylder Katteklubben 400,00 for annoncer etc.
3. Hjemmesiden (farver/mønstre, referater mv.)
Siderne med farver og mønstre skal ændres helt og opdateres med de nye farver. LE tager fat på det i
sommerferien og sætter en midlertidig notits på den eksisterende side. Forskellige småting skal rettes og
justeres, og der skal gøres mere reklame for de nye foto-gallerier. På on-line-tilmeldingen til killingelisten
tilføjes et felt til bemærkninger. Sponsorerne skal have deres banner på Top-5-siden med link til deres
hjemmeside. Der indsættes information om specialshowet i Kruså. FIFé-standarden opdateres og
oversættes.
4. Referater (omfang, udsendelse mv.)
Vi ønsker fremover et lidt fyldigere referat, hvor alle beslutninger om aktiviteter etc. fremgår tydeligt, så
medlemmerne kan følge med i, hvad der sker i klubben. Beslutninger vedr. den praktiske arbejdsfordeling i
bestyrelsen behøver ikke fremgå, men der kan laves en intern arbejdsseddel til bestyrelsen. Referatet
sendes til bestyrelsen til godkendelse pr. e-mail en uge efter mødet. Alle b-medlemmer kommenterer det i
løbet af 2-3 dage, hvorefter referatet sættes på hjemmesiden samt i det førstkommende medlemsblad.
Medlemmer uden internetforbindelse kan rekvirere referatet ved at indsende en frankeret svarkuvert til HP.
5. Status på præmiering af topkatte i Kolding – hvordan gik det, hvordan gør vi fremover?
Der var stor tilfredshed med forløbet i Kolding. Kattene fik laminerede ”gavekort” på scenen, og kunne så
hente præmierne i standen, hvor der var reception efter showet. Det var både praktisk, festligt og
tidsbesparende. Forslag til næste gang: Der står et ”sæt” præmier på scenen, som vises frem for publikum,
mens sponsors navn bliver nævnt.
6. Evaluering af standen
Der var stor ros til HP for den pæne stand. Den er et stort aktiv for klubben, og vi vil fremover forsøge at
have den med mindst en gang på hver side af Storebælt hvert år. Alle b-medlemmer på udstillingen må tage
ansvar for standen, men hjælp fra medlemmer modtages med stor glæde. Næste gang: Kruså 25/6 (lørdag).
Bemanding: JA og TP – samt SQ, hvis hun er på udstillingen. Næste år: Stand med reception, når
Topkattene præsenteres (tid og sted ikke fastlagt).
7. Tilmelding/Pointfordeling vedr. topkatte/årets opdrætter.
MC udarbejder en ændret tilmeldingsblanket og vejledning, så der skal afleveres 1 formular til hver
konkurrence, katten deltager i. De nye blanketter vedlægges Blad 4 til de medlemmer, der er aktive
udstillere, og kan desuden printes ud fra hjemmesiden. Medlemmer uden internet kan rekvirere blanketter
hos klubben.
8. Bogsalg (regnskab)
SQ’s liste kigget igennem og sendes ud til alle med et par tilføjelser. JA og SQ afstemmer regnskabet.
9. Sponsorer
Alle klubber har Toplister i foråret, og det gælder om ikke at komme sidst i køen. Næste år søger vi inden
15/1 – gerne telefonisk, da skriftlige henvendelser ofte ikke besvares. MC søger gerne sponsorerne skriftligt.
Nye ideer til mulige sponsorer sendes løbende til MC.
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10. Bicolour siamesere – DSO´s arbejde i den forbindelse, afhængigt af udfaldet af FIFe´s GF
Punktet kan først diskuteres rigtigt efter FIFe’s GF. Vi diskuterede, hvad DSO evt. skal anbefale sine
medlemmer i forbindelse med opdræt af de nye farver. Her var spørgsmålet om mærkning af efterkommerne
oppe igen som et vigtigt punkt for DSO. Vedr. registrering af masket med hvidt var der enighed om, at ingen
af forslagene er optimale. Hvis farverne først kan godkendes næste år, er der tid til at søge efter en bedre
løsning i samarbejde med søsterklubberne i udlandet. MC og LE udarbejder et forslag til en henvendelse for
at høre, hvad der sker i de andre lande.
11. Bladet/Redaktionen.
Vi afventer refleksioner på annoncen. TP præciserede, at hun ikke ønsker at være den, der har overblik,
tager initiativ, samler stof o.s.v., men at hun evt. kan fortætte som lay-outer i samarbejde med en ny
redaktør. Redaktionsgruppen (d.v.s. bestyrelsen) gennemgik stoffet til de næste blade og fordelte opgaver.
Generelt savnes der indlæg fra medlemmerne. Tema for Blad 3 (sept.): Udstillinger. Mange af de klubber, vi
udveksler blade med, sender intet blad. TP kontakter – og dropper dem, der ikke reagerer.
12. Specialshow i Kruså – hvad kan DSO gøre??
TP orienterede: JYRAK står for kokarderne – kattene tilmeldes separat (deltagelse koster 50,00) –
Specialshow’et køres CFA-look-alike v/ Jørgen Jensen. Der bliver formentlig ingen racepræsentation.
Overall-vinderen får et eksemplar af ”bogen”, alle vindere får et DSO-krus. Andre præmier overvejes.
13. Fællesannoncen – hvilke udstillinger?
Vi skal have annonce i Kruså – resten udsat til næste møde.
14. Hvad der ellers måtte være
Næste møde: 28/8 hos Jørgen og Lykke
GF: 27/11 i Jylland. HP overtog medlemslisten samt udsendelse af bladet
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