Dansk Siameser og Orientaler Ring

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. marts 2009
Til stede var: Pia, Mette, Heide, Lone (referent)
1. Referatet var godkendt pr. mail.
2. Meddelelser
Lone orienterede om plenarforsamlingen, og vi diskuterede, hvordan vi kan undgå en lignende situation en
anden gang.
Lone opfordrer til debat om procedurerne på det nye SPK-forum med henblik på evt. at foreslå ændringer til
næste møde mellem SPK og FD.
DSO vil gerne være med til at arrangere en work-shop for alle interesserede opdrættere indenfor Kat. IV for at
prøve at nå til enighed om et forslag til ændring af registreringsreglerne for vores racer. Vi blev enige om at
satse på september måned, og diskuterede, hvor det evt. kan foregå. Mødelokalerne på Odense Banegård blev
nævnt som en mulighed, men det kommer an på prisen. Lone undersøger nærmere.
3. Topkattene
Vi mangler overblik over sponsorpræmierne. Heide taler med Jens om, hvad hver enkelt har givet, og Trine
fordeler præmierne på vinderne, når vi har en nøjagtig liste.
Trine laver topliste-annoncen, Heide bestiller fællesannonce og stand.
Vi diskuterede, hvordan uddelingen skal foregå og var enige om at undgå ”selvbetjening”. Heide har en idé til,
hvordan gavekortene kan se ud.
Pia står for showet på scenen, og tager bøger med til standen og glas til præmier.
Heide tager standen med og køber drikkevarer og chips. Sidste år var det nok med 3 liter rosévin.
Næste år skal top5 afvikles på Sjælland.
4. Avlskonsulent
Trine har sagt ja til at påtage sig opgaven.
5. Procedure vedr. nye medlemmer.
Ekspeditionen kan tage lang tid, når der skal mailes frem og tilbage mellem Heide og Mette. Mette undersøger,
om Heide kan få password til at se kontobevægelser. Det vil spare tid.
Lone sætter kontonummeret på hjemmesiden, så vi sparer den tid det tager at sende girokort ud. Desuden skal
der stå, at der kan være ekspeditionstid.
Hvervefolderen blev uddelt, så alle kan have den med på udstillingerne.
6. Bestyrelsesbeslutninger pr. mail
Vigtige beslutninger skal med på den førstkommende dagsordenen, så de kan blive ført til referat.
Nogle b-medlemmer er for langsomme til at reagere. Vi enedes om, at der altid skal kvitteres for vigtige mails,
når vi har læst dem, og at der kan tages beslutning efter 5 dage uanset om alle har svaret. Vi skal give besked,
når vi ikke kan se vores mails pga ferie eller lignende.
7. DSO-mailinglisten
Trine tjekker bouncede medlemmer. Er de med eller ikke? Der er for få medlemmer med til at vi kan bruge listen
til klub-meddelelser. Vi opfordrer medlemmerne til at melde sig på, men da der også er ikke-medlemmer med,
må vi i vigtige tilfælde sende et nyhedsbrev ud. Vi har næsten alle e-mailadresser.
8. Redaktionen
Pia Nyrup fortsætter med udstillingsresultaterne og kigger også efter artikler, men læser ikke længere korrektur
på lay-outet. Denne opgave fordeles på Mette og Pia K.
9. Ikke-medlemmers voksne omplaceringskatte på killingelisten? (forslået af Pia Nyrup under evt. på GF)
Der var en længere diskussion, fordi klubben på den ene side gerne vil hjælpe katte i nød, men på den anden
side ikke vil være alternativ til Den Blå Avis. Hvis opdrætteren er medlem, kan katten annonceres i hans/hendes
navn. Ellers må ejeren tegne ½ års medlemsskab for at få katten på killingelisten.
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10. Specialshow på en af efterårets udstillinger?
Mette spørger Aase Nissen, om det er muligt i Hillerød d. 7-8/11. Her vil vi også gerne afholde vores
generalforsamling 2009.
Der var flere ideer til, hvad specialshowet kan bestå i:
• en ekstra konkurrence med et overall BIS – evt. efter det amerikanske system
• ønske til DARAK om specialdommere. Der var forslag om Irene Eek og Anne Veland som nye DSOmedlemmer, eller evt. Louis Coste og Martti Peltonen, men muligvis har Aase Nissen allerede inviteret
dommere.
• en lille gave til alle udstillere i kategorien
• flere ideer må komme efterhånden
11. Hvad der ellers måtte være
• Heide forslår en plan for, hvor fællesannoncen skal bringes
• Der mangler racebeskrivelser på FD’s hjemeside. Mette og Pia sørger for BAL, Lone skriver om SIA, og Trine
skal spørges, om hun kan tage sig af OSH.
• Næste bestyrelsesmøde holdes d. 3/10.09 hos Mette. Her skal vi forberede GF og evt. specialshowet.
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