Kære medlemmer

November 2018

I løbet af uge 48 dvs. fra d. 26.11 og frem til d. 02.12 vil I med posten modtage en stemmeseddel til
formandsvalget i Felis Danica.
Vi vil opfordre jer alle til at stemme. Felis Danica har nu en oplagt mulighed for at ændre sig.
Det er ingen hemmelighed, at Felis Danica gennem de sidste 8-10 år har oplevet en voldsom nedgang i
både antal medlemmer af klubberne samt i antallet af udstedte stamtavler. De nuværende medlemmer af
Felis Danicas Forretningsudvalg samt Felis Danicas nuværende formand, har ikke evnet at stoppe denne
nedgang. En nedgang som er unik for Danmark, når vi sammenligner os med vores nabolande.
Der er 2 kandidater til formandsposten: Camilla Scharff, som har siddet i Felis Danicas Forretningsudvalg i
en lang årrække og som selv beskriver sig som en ”dygtig administrator”
Den anden kandidat er Mikkel Henriksen som er et ubeskrevet blad i Felis Danicas sammenhæng, men er
en opdrætter med et blik for forandring, med nye ideer og tanker om den vej som Felis Danica bør gå for at
komme ud af det dødvande & den stilstand der pt. hersker.
Katteklubbens bestyrelse støtter op om Mikkel og anbefaler jer at sætte jeres kryds ved Mikkel.
Hvis stemmesedlen ikke har nået jeres postkasse medio december, så kontakt Katteklubbens kasserer
Kirsten Ulsø på kasserer@katteklubben.com
Da vi er blevet informeret om, at svarkuverterne ikke er forsynet med returporto, vil Katteklubben gerne
sponsere "elektroniske" frimærker til vore medlemmer. Frimærket kan rekvireres hos kasserer Kirsten Ulsø
- kasserer@katteklubben.com - send blot en mail og i vil få en kode tilsendt, som i skal påføre kuverten.
Kuverten kan derefter lægges i postkasse eller postsække.
Bestyrelsen håber med dette tiltag, at få så mange som muligt til at stemme!
Hvis I har øvrige spørgsmål, så tøv endelig ikke med at komme frem med dem.
Med venlig hilsen
Katteklubbens bestyrelse

