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Kis, der har været medlem af DSO i 25 år, blev med stor glæde fra bestyrelsens side, budt velkommen.
Bestyrelsen glæder sig til at drage nytte af hendes store viden som mangeårig opdrætter, kendskab til
klubarbejde og som konsulent. Kis har stillet sig til rådighed som konsulent for DSO, og det er bestyrelsens
håb, at især de nye men selvfølgelig også de gamle vil gøre bruge af hendes viden og kompetence udi
kunsten at opdrætte.
Skal vi ha stand i Fredericia?
Men tilbageblik på det udbytte standen gav i Fredericia (stor messe), er det en stor udgift.
Vi holder os til alm. udstillinger, hvor katteinteresserede virkelig kommer for at kigge på katte.
Næste stand er på JYRAK’s udstilling den 22.06.2012 i Nr. Åby hvor vi har topkatteshow.
Forespørgsel ang. samarbejde med svensk kat. IV klub
Vi er i begrænset omfang parat til samarbejde – i form af evt. at dele killingeliste og hankatteliste, evt. også
bytte artikler – men vi er ikke interesseret i at udgive blad sammen.
Vedr. særnummeret: Det præsenteres i blad 3-2012, og der står, at særnummeret er forbeholdt killigekøbere
og nye medlemmer, og at medlemmer kan købe det for 20,Vi skal inden for overskuelig tid tage stilling til om der skal ”reklameres” på hjemmesiden.
Næste opgave bliver at opdatere farver og mønstre med nye billeder på hjemmesiden.
Vi tager mod Lars Kyeds tilbud om hjælp til fotos.
Der har ikke været stor opbakning med indsendelse af fotos de gange, vi har haft startet projektet – det
tages der nu fat på.
Det skal være gode billeder (uden blitz øjne) som viser katten, i særdeleshed farven, bedst muligt.
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