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MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE
Tilstede:
Dato:
Kl:
Sted:
Referent:

20 deltagere, hvor av 2 er ny medlemmer.
25.03.2014
18.30- 22:00
Klubbhuset i Alvøen
Norma Landro

Årets andre medlemsmøte 2014
Det ble servert kaffe, brus og Bjarte hadde laget deilige smørbrød.
I dag har klubben vært så heldig å få Johnny Skjølås og Leif
Bache-Mathisesen fra Buddy kjeden samt 3 stk fra Buddy
butikkene til å holde foredrag.
Bjarte Birkeland ønsket alle velkommen og overlot ordet til
Johnny som ville holde foredrag om Generell Ernæring på
katt. Dette var et interessant tema og vi fikk vite mye om
kattene hva de liker og ikke liker. Dette med hva de spiser og
hvorfor de foretrekker et fòr fremfor et annet. Og at mye av
maten vi kjøper i dagligvare butikkene inneholder mye vann
og lite næringsstoffer.
Og som sikkert ikke mange tenker på så er katten et
ørkendyr, dette gjør at kattene tåler mye varme, drikker lite,
de får mye væske i seg igjennom maten, og de søker etter
aktiviteter hele tiden. Hunnkatter er mere sosiale en
hannkatter og ikke minst at de er nattdyr, og jaktinstinktet til en kan katt kan være
sterkere enn matlysten og sexlysten. Sist, men ikke minst, de er nysgjerrige. Noe
vi alle katteeiere vet.

HK Stiftelsesdato 1986/87

Tilsluttet NRR/FIFe

Org.nr: 999295940

Side 2 av 2

Johnny hadde også invitert medarbeidere fra Buddy kjeden samt kjedeleder Leif
Bache-Mathisesen. Bianca Moore fra Vestkanten presenterte seg og butikkene
rundt om i Bergen, og at de hadde masse produkter i butikken til katt og hund,
store som små. Hvis det er produkter de ikke har, er de villig til hjelpe å finne
eller gjerne bestille dette inn. Under foredraget til Johnny kom det også frem at
hvis en har mistanke at katten har en urininfeksjon, har Buddy butikkene en
sandtype som skifter farge, denne sanden kan du se om katten har normal urin,
skrifter den farge kan katten være syk, da bør en oppsøke en dyrlege, all info om
denne sanden kan du få i butikkene 
Alle fikk gaver fra Buddy butikkene og Johnny hadde med masse fòr prøver, som
ble utdelt på slutten av kvelden.
Neste medlemsmøte vårt er den 20.05.2014 kl. 19.30 Da ønsker vi alle hjertelig
velkommen.
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