Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af b-møde dem 7. oktober 2006
Tilstede: Trine Piltoft (TP), Lone Ebbesen (LE), Heide Petersen (HP), Jørgen Andersen (JA), Pia Haugsted
Kirkegaard (PK), Susanne Qvick (SQ)
1.
Godkendelse af referat fra sidste b-møde
Referatet er tidligere blevet godkend via mail.
2.
Meddelelser
Kassereren kan meddele at klubbens økonomi ser rigtig pænt ud. Det ser ud til, at der for 3. år i træk er
overskud. Det pæne overskud i år på ca. 10.000 kr. skyldes salget af vores bog.
Killingelisten er fyldt til bristepunktet med dejlige killinger. Det er skønt at se, der rigtig er gang i vores
kategori.
DSO har ikke mulighed for at deltage i SPK-mødet. Desuden føler DSO ikke, at vores meninger bliver hørt.
3.
Hjemmesiden (farver/mønstre, referater mv.)
Hjemmesiden holdes løbende opdateret. Siden med farver og mønstre er forbedret med større billeder.
Bladsiden mangler opdatering.
4.
Evaluering DSO´s præmiering af Topkatte
Præmieringen af Topkattene forløb godt. Vi havde mange positive tilkendegivelser over vores flotte præmier,
der bl.a. bestod af Politikkens Kattebog. Vi synes dog, at der var for få udstillere, der havde sendt ind, og
derfor var det de samme der gentagne gange stod på scenen – og desværre var der heller ikke så mange af
kattene repræsenteret.
5.
Bogsalg (regnskab)
Der gøres status over bøger hos b-medlemmer, der giver besked til Susanne. Der er ikke mange tilbage, da
vi har solgt en del, samt skænket en del til præmier.
6.
Generalforsamlingen 2006 (herunder formands og redaktørposten)
Generalforsamlingen fastsættes til søndag d. 27-11 kl. 13.00. Vi har fået lov af Jyrak til at afholde
generalforsamling på deres udstilling i Ebeltoft.
Trine Piltoft ønsker ikke længere posten som formand og redaktør, og der skal derfor vælges nye til disse
poster. Marian Christensen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen.
7.
Forslag til ændring af vedtægterne.
§ 2 stk. a - At arbejde for kendskabet til samt fremme af interessen for opdrættet af de af FIFe godkendte
racer under kategori IV.
Ændres til ”At arbejde for kendskabet til samt fremme af interessen for opdrættet af de af FIFe godkendte
søsterracer under kategori IV.”
8.
Peterbald – almen diskussion.
Peterbald diskuteredes som del af kategori 4. Der var ikke så meget i dette, da racen ikke er godkendt i
siameser og dennes søskenderaces opdræt.
9.
Bladet/Redaktionen.
Næste blads indhold diskuteredes. Hvad gør vi, når vi ingen redaktør har mere?
10. Fællesannoncen – hvilke udstillinger?
Der skal fællesannonce i udstillingskatalogerne i Middelfart d. 21-10-2006, d. Køge 27-1-2007 og Kolding d.
28-4-2007 hvor vi i DSO præmierer vores topkatte.
11. Hvad der ellers måtte være
Her var intet på dette punkt.

Dansk Siameser og Orientaler Ring
www.dso.dk

