
Bestyrelsens beretning for 2014

2014 har været endnu et rigtig hårdt år for Viking Cats. I slutningen af 2013 tog vi en beslutning 
om, at sige ja til Alex Meyers tilbud om vores egen burpark. Vi kunne se på regnskaberne, at vores 
udstillinger ikke løb rundt, og den primære årsag hertil, var udgiften til burleje og transport af disse. 
Så vi havde ikke råd til at sige nej til Alex tilbud.

Vi måtte dog hurtigt erkende, at opbakningen til dette indkøb ikke var nær så stort, som vi havde 
regnet med. Faktisk lykkedes det kun, at betale det sidste afdrag på burene og komme igennem 
2014 økonomisk, på grund af 6 personer, hvoraf 5 har lånt Viking Cats penge. Så derfor skal en 
stor tak lyde til Jan & Charly samt Pil & Thomas, der hver har lånt klubben 15.000 kroner, Dan 
Nørager der udover at betale for en hel dommerring også har lånt klubben 13.000 kroner og 
Camilla Baird, der betalte for en hel dommerring og sparede klubben for mange tusinde kroner til 
taxaer ved at hente og bringe alle dommerne i november.

Vi står derfor nu over for en udfordring, som hedder at skaffe 43.000 kroner hjem til ovennævnte 
personer + en tilbagebetaling til de bestyrelsesmedlemmer, der har lagt ud for diverse regninger 
gennem året, klubben ikke selv havde råd til at betale på daværende tidspunkt. 

Hele den økonomiske situation har gjort det svært for bestyrelsen. Mange har overvejet, om det 
var det hele værd. Om det havde været bedre at takke nej til burene og dreje nøglen om. Dette 
illustreres blandt andet ved fraværelsen af arrangementer for medlemmerne. Der har simpelthen 
ikke været overskud til det mentalt. Det er rigtig trist, men heldigvis har vi enkelte medlemmer, som 
gang på gang har vist deres støtte, gåpåmod og vilje til at træde til når det gælder, og det er på 
grund af dem, vi trods alt har fundet energien til at fortsætte. 

Men selvom vi har haft et stort mentalt - og økonomisk - underskud, er det alligevel lykkedes os at 
afholde 3 udstillinger, hvor stemningen har været i top! Vi havde vores første End of Season show i 
april. En udstilling, der stadig tales om rundt om i TICA land, og som vi er meget stolte af. Vi fik 
ikke helt det count, vi havde håbet, men vi fik en feedback som straks fik os til at gå hjem, og 
reservere End of Season datoen i 2015 også. Der er udenlandske udstillere, der har sagt hele året, 
at de kommer tilbage, og tager venner med, så vi håber selvfølgelig på, at vi i 2015 kan få en 
endnu større success, så man ikke er i tvivl om, at det er i Danmark det sker, når vi rammer 
sæsonens sidste udstillinger. 

Vi var også tilbage i Givskud. Vi troede, det ville blive en lille udstilling - men der måtte vi tro om. Vi 
havde næsten lige så mange katte som i april, og selvom pladsen var trang, var stemningen høj. 
Endnu en gang har vi sat os på verdenskortet med vores udstillinger. Vi imponerede daværende 
TICA præsident Vicki Fisher med lokationen, og vi har mødt udstillere rundt om i Europa, der har 
spurgt, om det nu virkelig var rigtigt, at vi arrangerede løveture i august, og hvornår de mon skulle 
tilmelde og booke værelse for at være sikker på at komme med. 

Vi sluttede 2014 af i Strøby - hvor vi, selvom vi havde et alt for lille count, fik skabt os nogle nye 
venner. De dommere, der var på besøg, taler stadig om os, og hvor søde og rare vi er i Danmark. 
Stemningen var igen helt i top, og ja - det var også her, vi indviede vores helt egen burpark, fik lært 
2 nye clerks op og sågar fik et par nye clerk aspiranter også. Super dejligt! 

Døren til 2015 er nu åben, og vi står over for et nyt år med nye udfordringer. Vi glæder os! Og vi 
håber inderligt, vores medlemmer og udstillere vil bakke op om klubben, og hjælpe med at få 
klubben til at vokse, så vi virkelig kan cementere vores rødder i Danmark - og så vores indkøb af 
burpark ikke har været forgæves. 


