Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af bestyrelsesmøde i DSO d. 25.08.2012
hos Susanne Qvick
Til stede: Heide Petersen, Susanne Qvick, Pia Holmberg-Hansen, Anne Wagner og Lise Vigsø
Fraværende: Kira Marseen Albrechtsen og Dorte Kaae
1. Brev til Kirsten Buna
Som svar på sin henvendelse fik hun et pænt brev, og vi har ikke hørt yderligere.
2. Nyt fra kassereren
Status
Pia fremlagde regnskabet.
Heide supplerer.
Der er 77 betalende medlemmer i indeværende år.
12 prøvemedlemskaber uddelt, hvoraf 2 forblev som medlemmer.
De andre 10 har kostet klubben 800,00 kr.
Heide spørger, om de penge evt. kan bruges mere fornuftigt?
Lidt snak herom med konklusionen:
Fremover nok ikke automatisk prøvemedlemskab. (Se pkt. 6)
3. Meddelelser fra formanden
Heide har meldt sig ind i Breed Council.
Standen i Fredericia var ingen succes, sikkert pga messen. Minna Krogh fik som ny kat IV-dommer 1 års
medlemskab af DSO
4. Hjemmesiden
Heide efterlyser ideer til forbedring af hjemmesiden.
Heide ønsker teksten til præsentation af DSO ændret og arbejder videre med dette. Ønsker desuden den
engelske udgave af killingelisten fjernet. Dette vedtages.
Susanne foreslår, at klubben får en Facebook-side. Det vedtages at oprette en åben side, som alle kan se,
men hvor kun DSO-medlemmer kan komme med indlæg. Susanne påtager sig at oprette siden, når
kontingentindbetalingerne har fundet sted primo september.
5. Bladet
Heide efterlyser forslag til temaer. Alle får i opdrag at tænke videre over dette.
Et muligt tema kunne være: Killinger?
Susanne påpeger, at fotos på hankattelisten burde være af højere kvalitet.
6. Særnummer
Heide kommer med et oplæg til et særnummer og foreslår, at nye killingekøbere i stedet for automatisk
prøvemedlemskab får et særnummer og et gavekort, hvor man får et års kontingent til halv pris.
Heide har undersøgt priser og har foreløbig fået 2 sponsortilsagn. Royal Canin vil sponsorere bagsiden i
farve.
Der skal i første omgang trykkes 200 stk.
Der var en del debat om indholdet ud fra Heides prøveeksemplar, og der opnåedes enighed om, at det
skulle være et positivt, informativt indhold, en slags opslagsværk krydret med gode fotos og søde/sjove
historier om racen. Oplysning om sundhed, neutralisation, vaccination o. lign., men ikke overvægt på
sygdomme og ”skrækhistorier”.
Heide arbejder videre med oplægget, og der tages endelig stilling senere.
7. Gavekort – dette gik ind under pkt. 6
8. Raceinformation på FD’s hjemmeside
Heide efterlyser en sådan for vores race(r). Enighed om, at Heide på bestyrelsens vegne spørger Pia Nyrup
om at udfærdige en.
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9. Godkendelse af hvide orientalere og sølv i siamesere.
Susanne understreger vigtigheden af mærkning i stamtavlen, da problemet ligger i at avle på noget, man
ikke ved, hvad er. Man skal have mulighed for at fravælge.
Heide påpeger, at oplysning til medlemmerne er vigtig. Medlemmerne skal have mulighed for at give deres
mening til kende, og her vil den planlagte Facebook-gruppe være et oplagt forum, ligesom der vil komme
noget i næste blad.
Bestyrelsen har ikke nødvendigvis en entydig holdning til emnet og tager derfor stilling som individuelle
personer.
10. GF den 17.11.2012 i Vissenbjerg
Forslag fra Pia Nyrup vedr. PRA. Som hun foreslog bestyrelsen at stille til GF – det ønskede bestyrelsen
ikke.
Ingen ændringsforslag fra bestyrelsen i øvrigt.
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret for næste år.
Som dirigent til GF foreslår bestyrelsen Pia Nyrup. Heide spørger hende.
Foreløbig ingen forslag til referent. Ingen fra bestyrelsen ønsker at påtage sig dette.
Heide genopstiller som formand.
2 emner som nye bestyrelsesmedlemmer er på tale.
De kontaktes.
11. Fællesannoncen – hvilke udstillinger?
Annoncen fordeles på de 4 klubber, alt efter indtægter.
12. Topkatteshow 2013 – hvor vest for Storebælt?
Der enedes om den 22.06.2013 på udstillingen i Nr. Åby
13. Hvad der ellers måtte være
Bestyrelsen pålagde Heide som formand at ignorere evt. fremtidige henvendelser, hvis formål tilsyneladende
kun er negativ og ukonstruktiv kritik.
Mødet sluttede, som det skulle – i rette tid og i god stemning.
Ref. Lise Vigsø
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