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2015 blev et blandet år for klubben. Udstillingen i november måtte aflyses og laves om til 
et julebanko, fordi der simpelthen ikke var nogen dommere at få. Der er mange flere 
shows i Europa end der var for blot få år siden, så det er ikke kun konkurrencen om 
udstillere og katte, der bliver hårdere, det er også en konkurrence overhovedet at finde 
mulige udstillingsdatoer og skaffe dommere. 
 
Til gengæld blev julebankoet en stor succes. Der var rigtig god stemning, masser af mad 
og mange timers hygge og spil om flotte præmier, og mange tog hjem med ekstra læs på 
bilen. Tusind tak til alle deltagerne, og til alle, der donerede præmier. Vi gør det igen så 
snart vi kan, og håber at se endnu flere af jer. 
 
Økonomien er fortsat klubbens achilleshæl. 2014 var et hårdt år for klubben, og 2015 
blev desværre ikke bedre. Svigtende udstillertal på alle udstillingerne resulterede i 
katastofale tal på bundlinjen, især Givskud-udstillingen gav et langt voldsommere 
underskud, end klubben kan bære.  
 
Selvom det er træls at skulle komme med det samme budskab hele tiden, er vi derfor 
nødt til at sige det igen: Mange mennesker tror, at klubben tjener penge på at arrangere 
udstillinger. Det gør vi ikke; de kan lige akkurat løbe rundt, hvis der kommer katte nok, 
men udstillinger med egentligt overskud er et særsyn. Selvom vi nu har vores egen 
burpark, så er burene fortsat ikke fuldt betalt - vi skylder stadig flere medlemmer mange 
penge, som de venligt har udlånt - og vi har fortsat udgifter til transport og opbevaring af 
burene. Dertil kommer alle de øvrige udgifter til udstillinger, hvor halleje og 
dommernes rejser og indkvartering er blandt de tungeste poster. Så svaret på de 
økonomiske problemer er ikke at arrangere flere udstillinger, selvom vi rigtig gerne 
ville. Tværtimod kan vi ikke forsvare at blive ved med at arrangere udstillinger uden et 
lille økonomisk sikkerhedsnet, som kan redde os, når antallet af katte ikke bliver som vi 
ønsker det. 
 
Hvad kan vi så konkludere? Vi er nødt til at have andre indtægtskilder end 
udstillingerne. Vi har en lille skare af trofaste medlemmer, som hvert år betaler 
kontingent, men vi har brug for flere medlemmer, for at klubben skal overleve. Derfor 
kan du som medlem hjælpe ved at hverve nye medlemmer. Meld dine killingekøbere 
ind, tag dem med på udstilling, giv medlemskab som gave til folk du kender - hjælp med 
at få klubben til at vokse! 
 
Sidst på året fik vi lanceret et smykkeserie bestående af øreringe, brocher og 
manchetknapper udført i et gedigent og stilfuldt materiale. I har taget godt imod dem 
derude, og det er vi rigtig glade for - nu kan I hjælpe os med at få solgt endnu flere. Og vi 
har flere nye tiltag, som vi vil prøve at lancere i 2016 for på den måde forhåbentlig at 
kunne komme ud af det økonomiske dødvande, som har præget de seneste år. Men vi 
kan ikke gøre det alene, så vi håber virkelig, at I vil bakke op. 
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Den økonomiske situation har også haft svære personlige omkostninger for bestyrelsen. 
Bekymringerne fylder meget og tager meget af glæden ud af klubarbejdet, og der er 
mange timers arbejde i at skabe løsninger. Det kan være svært at få plads til det i 
dagligdagen, og i år betyder det en omrokering i bestyrelsen, idet Jenny-Margrethe Vej 
ikke har haft den fornødne tid til at varetage forandsposten de sidste måneder af 2015. 
Derfor har Thomas Schlichting med alles opbakning fungeret uformelt som formand, 
og det er hele bestyrelsens ønske, at vi til denne generalforsamling får formaliseret 
posterne, så Thomas indtræder formelt på formandsposten og Jenny fortsætter i 
bestyrelsen, men som menigt bestyrelsesmedlem. 
 
Der er heldigvis også gode nyheder. Selvom vi ikke havde nok udstillede katte i 2015, så 
var stemningen på udstillingerne som altid i top, og det kan vi takke alle vores søde, 
hjælpsomme og trofaste udstillere for. Det er jo dét, som gør det hele umagen værd! 
Man taler positivt om os ude i verden; danske udstillinger og danske udstillere er 
simpelthen kendt for at være nogle af de allerhyggeligste, og det skal vi være stolte af. I 
denne sæson er der flere danske katte, som har været rigtig meget på landevejen, og 
deres ejere er de bedste ambassadører for Viking Cats. Vi i bestyrelsen holder fingre og 
tæer krydset for, at resten af sæsonen bliver ligeså god, så vi kommer til at se danske 
katte helt i top på de regionelle og internationale lister. 
 
Nu går vi så i gang med 2016, hvor klubben kan fejre sin otteårsdag. Det er mere, end 
mange havde spået os, da vi først så dagens lys. Der er nye idéer, nye tiltag og nye 
udfordringer at tage fat på. Vi håber, at I vil tage godt imod det hele og være med til at 
skabe vækst for klubben, så vi sammen kan slå fast, at vi er kommet for at blive.  

 

 
 


