Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag d. 17.09.2011
hos Susanne Qvick, Brolandvej 34, 5320 Agedrup
Til stede: Susanne Qvick, Mette Hansen, Anne Wagner, Kira Marseen og Heide Petersen

1. Vedtaget pr. mail siden sidst:
• Referat godkendt pr. mail november 2010
• Workshop Jylland aflyst pga. svigtende tilmelding
• Netbank-adgang oprettet til formanden, konto ændret til foreningskonto, besparelse ved
oprettelse af kontoadgang
• Kontaktperson avlsrådet, Dorte Kaae
• GF dato 6. nov. på DARAK’s udstilling i Strøby (hvert andet år øst og vest for Storebælt)
Ad 1) Orientering om vedtagelser pr. mail
2. Meddelelser
• Brev fra avlsrådet
• Nye avlsregler fra Sverige
• Brev fra Kirsten Buna
Ad 2) Diskussion om PRA, der kommer sandsynligvis regler for opdræt om dette i nær fremtid. Forslag om,
at dyrlæge foretager svaberprøver, ellers kan der svindles med prøverne.
Kirsten Buna gør os opmærksom på, at det ikke er DSO, der har 25 års jubilæum. Heide lover der kommer
noget i næste nummer om de 25 år i lederen, Kirsten hentyder til.
3. Nyt fra kassereren
• Status fremlæggelse af regnskabet
• Medlemslisten (Heide)
Ad 3) Regnskabet gennemgået og sendes til revisor
72 betalende medlemmer pr. 1.09.2011
4. Forespørgsel fra Mette Mejdal: vil DSO tage Peterbalden ind i specialklubben?
Ad 4) Generel snak om Peterbalden, og dens tilhørsforhold til DSO. Godkendt som race i Fife pr. 1.1.2012,
derfor besluttes det, at dette evt. kan tages op igen næste år.
5. Vi mangler en racebeskrivelse – den skal sættes i arbejde
Ad 5) Kira gør noget ved sagen, og laver et udkast
6. Kontakt med medlemmerne
• Bladet:
Forsalg til nye tiltag og emner efterlyses
• Hjemmesiden:
Forslag til forbedring ???
• Nyhedsbrev:
Har i år indtil nu, ikke været aktuel ??
• DSO-mailingliste:
Skal vi gøre noget for at få mere aktivitet?
• Hvor mange opdrætterannoncer – hvad har vi råd til ? (se evt. regnskab) opdatering fra
kassereren
Ad 6) Bladet: Heide savner nye input, vi mangler opdrætterportrætter, Mette er i gang med en artikel om
udvælgelse af avlsdyr
Hjemmesiden: Vi mangler nye billeder til hjemmesiden af forskellige slags, især farver og mønstre, trænger
til nyere billeder.

Nyhedsbrev: Der er enighed om, det skal være en meget vigtig nyhed for at udsende et nyhedsbrev.
Medlemmer skal sørge for at opdatere deres oplysninger, vores tidligere efterlysninger har ikke været
efterkommet.
DSO-mailingliste: Folk mangler etik for at gøre noget aktivt for mailing-listen
Opdrætterannoncer: Vi fastholder, som tidligere aftalt, opdrætterannoncer i udstillingskataloger 8 gange om
året, 2 gange i hver hovedklub, evt. udstillingen i marts 2012, hvor tre hovedklubber går sammen om en
udstilling, kan vi, når vi ved priserne, lave en større annonce.
7. Love og vedtægter: ny bearbejdelse se vedlagte forslag, (som Dorte har gennemset og godkendt)
(herunder valg af bestyrelsesmedlem for 1 år)
Ad 7) Love og vedtægter gennemarbejdet. Heide indskriver rettelserne, og laver en opsætning, så
medlemmerne tydeligt kan se de nye vedtægter op mod de gamle.
8. Generalforsamlingen den 6. nov. 2011 DARAK’s udstilling i Strøby
• Valgene: Hvem genopstiller?
o Heide ikke på valg
o Mette O. ønsker ikke genvalg - forslag Pia Holmberg-Hansen
o Mette H. ønsker ikke genvalg - forslag Lise Vigsø
o Kira: ikke på valg
o Susanne: modtager genvalg
o Dorte: modtager genvalg ?
o Anne: modtager genvalg ?
o Pia (revisor): modtager genvalg
Ad 8) Anne modtager genvalg, Dorthe modtager genvalg, Pia H. Kirkegaard modtager genvalg
9. Topkatteshow 2012
• Dato ? (se udstillingskalender)
• Vi har kun få glas - præmier skal indkøbes
• Kira sponsortovholder, forslag og ideer til show
Ad 9) Topkatteshow fastlægges til den 28.01.2012 på Katteklubbens udstilling i Køge, Susanne kontakter
Inge Nord.
Præmier: der skal købes nye gaver fra DSO, alle kommer med forslag til hvad vi skal købe for de næste 5 år.
Kira sender listen med mulige sponsorer rundt, og vi fordeler opgaven mellem os.
10. Hvad der ellers måtte være
Ad 10) ikke mere for i dag
Ref. Susanne Qvick

