Dansk Siameser og Orientaler Ring

Ref. fra B-møde 25.08.2014
1. Vedtaget pr. mail siden sidst:
• Susanne Qvick forlod i jan. 2014 bestyrelsen i utide, Anne har fungeret som B-medlem siden
• Udsendelse af Nyhedsbrev med stemmeseddel i maj vedr. FIFe's GF
• Fastsættelse af dato for GF d. 15.11.2014 på JYRAK's udstilling i Vissenbjerg (lige år vest for Storebælt)
2. Nyt fra kassereren
• Status fremlæggelse af regnskabet.
Regnskabet blev gennemgået, det ser fint ud.
• Medlemslisten blev præsenteret af Heide.
3. Nyt fra formanden
• Køb af girokort (bekostelige, nu efter at Banken ikke leverer dem)
Der er købt 500 stk. men i fremtiden skal man selv bede om girokort, hvis man ikke ønsker at bruge netbank.
• Killingelisten – Hankattelisten:
Vigtigt med gode billeder på killingelisten.
Husk at afmelde/tilmelde hankatte.
• Infofolder: Skal vi lægge nogen hos dyrlægerne?
• Særnummer og medlemmer til ½ pris
Desværre ikke så mange killingekøbere, der benytter sig af tilbuddet om medlemskabet til ½ pris.
• Ny regel om pasningsvejledning fra jan. 2014
”Særnummer” kan udleveres som pasningsvejledning, Når næste oplæg trykkes ændres titlen, så det
fremgår.
4. Forespørgsel fra Line Sørensen ang. en roll-up banner til stand, katte fremvisninger osv.
Vi køber to, en til vest og en til øst for Storebælt. Heide laver oplæg.
5. Ændring i regler for deltagelse TOPkatte for udlændinge. (antal resultater skal være opnået i DK) For at
tilmelde til Topkattelisten, skal mindst to af resultaterne være opnået i DK.
6. Dato for senest indbetaling af kontingent, for at deltage i Topkattekonkurrencen.
Tilmelding til Topkattelisten kræver at kontingent er betalt rettidigt – dvs. senest 1. september.
7. Drøftelse ang. sygdomme i al almindelighed.
Punktet blev diskuteret. Der er enighed om, at vi fortsat skal bringe oplysende artikler i bladet.
8. Kontakt med medlemmerne.
• Bladet: Forslag til nye tiltag/emner drøftes.
Kommende emner: Dyrlægepriser fra forskellige dyrlæger på sterilisation, kastration, vaccination,
tandrensning etc.
• Hjemmesiden: Forslag til forbedring? Der SKAL ske noget nu!
Heide laver en ny hjemmeside i Frontpage.
• Nyhedsbrev: I maj, kun ganske få tilbagemeldinger på stemmeseddel !!
• DSO-Facebook: Kan/skal vi gøre mere for at øge aktiviteten?
Flere debatindlæg diskuteret.
• Opdrætterannoncer i udstillingskataloger: Evt. et alternativ til opdrætterannoncerne også i DBA - Heide
tjekker priser hos DBA.
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9. Generalforsamlingen den 15.11.2014 på JYRAK's udstilling i Vissenbjerg
• Valgene: Hvem er på valg og hvem genopstiller?
o Heide på valg, genopstiller JA
o Pia Holmberg-Hansen ikke på valg
o Marianne Vedel ikke på valg
o Kis Østerby på valg, genopstiller JA
o 1 b-medlem, posten efter Susanne Q. skal besættes for 1 år, har forespurgt Flemming Olsen, er villig til
opstilling
o Dorte: modtager genvalg JA
o Anne: modtager genvalg JA, hvis ikke andre ville
o Pia (revisor): modtager genvalg ? Heide spørger. Pia genopstiller
o Forslag fra bestyrelsen? Drøftelse ang. kontingentstigning til næste år. Sidste stigning på 20,- var i 2008,
post er steget enormt de sidste 5 år. Vi forventer ingen stigning af kontingentet i år, men der vil muligvis blive
en lille stigning næste år.
o efter GF, skal alle b-medlemmer blive og deltage i konstituerende møde. Taget til efterretning.
10. Topkatte 2014
• Dato 2015 vest for Storebælt (se udstillingskalender).
Foreløbig fastlagt til Hedensted 21. og 22. marts 2015.
• Alternativ til TOP-katteshow drøftes. Vi afventer debat på GF og FB.
11. Hvad der ellers måtte være: Diverse emner drøftet.
Ref. Marianne Vedel

Dansk Siameser og Orientaler Ring
www.dso.dk

