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Felis Danica’s plenarforsamling 2005
afholdt søndag den 20. februar 2005 kl. 13.00
Afholdt på Svanegården, Tovesvej 30F, 4220 Korsør

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab
Optagelse af nye klubber
Vedtægtsændringer
Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn m.m.
Budget 2005
Indkomne forslag
Valg af forslag til videresendelse til FIFe
Valg af forretningsudvalg
På ulige år vælges formand og vicesekretær samt de medlemmer der er på valg
Valg af kasserer
Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling
Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
Valg af Avlsråd
Valg af Disciplinærnævn og suppleanter
Evt.

Felis Danica’s formand Ole Amstrup åbnede plenarforsamlingen og bød plenarer og tilhørere velkommen.
Ad 1 – Valg af dirigent
Ole Amstrup foreslog på vegne af forretningsudvalget Lars Seifert-Thorsen som dirigent. LST blev
valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Han konstaterede endvidere, at der for at vedtage ændringer til vedtægterne
skulle være 2/3 flertal svarende til 14 stemmer for vedtægtsændringer. Øvrige beslutninger og valg
sker med almindeligt flertal.
Dirigenten fik oplyst antallet af medlemmer i Felis Danicas 4 medlemsklubber der giver
JYRAK
Racekatten
DARAK
Katteklubben

9 plenarer
6 plenarer
5 plenarer
1 plenar

På baggrund af
På baggrund af
På baggrund af
På baggrund af

2227 medlemmer
1407 medlemmer
1220 medlemmer
469 medlemmer

Der var ca. 10-15 tilhørere ud over plenarerne for:
JYRAK

Dorte Kaae, Ole Amstrup, Peter Hansen, Anette Hansen, Freddie Nørreskov Jensen,
Anette Becker, Bettina Petersen, Jørgen Jensen og Carsten Lassen

Racekatten Hanne Nielsen, Tom Høj, Camilla Scharff, Eva Baden, Per Baden og Jan Høyer
Side 1 af 10

050220, referat FD Plenarforsamling 20. februar2005 - ENDELIG
DARAK

Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Jette Rybak, Bette Lind og Inge Vang

Katteklubben Inge Nord

Ad 2 – Valg af stemmetællere
Jørgen Jensen, Jan Høyer, Bette Lind og Inge Nord valgt.
Ad 3 – Formandens beretning
Medlemstal og plenarer.
Meget kan man sige – men medlemstallet i Felis Danica er forbavsende stabilt - de sidste 15 år har
medlemstallet været 4, og heller ikke i år ser der ud til at ske ændringer på dette område.
Hvad angår personer under Felis Danicas ”hat” er det lidt anderledes. Her er medlemstallet i klubberne stigende – fra 5065 i 2003 til 5323 i 2004. En stigning i personer involveret i kattesporten i
Danmark på mere end 250 personer.
Medlemstallet i klubberne er DARAK 1220, JYRAK 2227, Katteklubben 469 og Racekatten 1407.
Medlemmerne fordeler sig sådan at der er ca. lige mange hovedmedlemmer og lige mange familiemedlemmer.
Dette betyder at antallet af Plenarer i år er det samme som sidste år nemlig sådan at der er 9 der repræsenterer JYRAK, 6 der repræsenterer Racekatten, 5 der repræsenterer DARAK og 1 der repræsenterer Katteklubben.
Statistik vedrørende stambogen.
Den aktivitet der er årsag til, at vi sidder her i dag er jo opdræt og udstilling af racekatte, og her er
der igen i år en stigning i tallene.
Nu er det jo ikke sådan at vækst alene er godt, når det drejer sig om kattesport og opdræt af katte,
men det kan være med til at give et billede af forskellige tendenser og modestrømninger.
Samlet set blev der registreret 6100 katte opdrættet i Danmark og 350 importer.
Vi kan jo med tallet for importer konstatere at det danske opdræt bliver mere og mere internationalt.
Ser vi lidt på hvordan importerne fordeler sig er det tydeligt at MCO der ligger forrest med 80 importer. Dernæst følger PER/EXO med 54 fulgt af SBI 32.
Ser vi på de dansk opdrættede katte er det tydeligt, at også her er sket forskydninger i forhold til fortiden.
Kat II er inde i en rivende udvikling, og mere end halvdelen af alle opdrættede katte findes i denne
kategori – 3500 er det blevet til. MCO den mest opdrættede race med 1703 killinger skarpt forfulgt
af NFO 1202.
Det er lidt skræmmende når antallet af disse racer overstiger antallet af alle de katte der opdrættes i
hver af de tre andre kategorier.
En anden interessant vinkel på statistikken vedrørende stambogsføringen er, hvem der rent faktisk
opdrætter alle killingerne.
Rent faktisk fødes ca. 50 % af alle kuld hos opdrættere, der kun får det ene kuld på et år!
Kun 5 % af kuldene opdrættes i katterier / eller hos opdrættere, der opdrætter 5 eller flere kuld, og
kun 1 opdrætter har registreret 10 kuld på et år!
I alt er der i 2004 blevet opdrættet killinger med 800 stamnavne.
FU mødeaktiviteter
Felis Danica har i det forløbne år afholdt 5 ordinære FU møder og et særligt møde.
Der har ofte været ganske lange dagsordner til disse møder, og jeg har den opfattelse, at man bør
overveje at fastsætte flere FU møder, så de enkelte punkter kan behandles med den grundighed,
man skylder dem.
Møderne har fortrinsvis været afholdt i Odense på hverdagsaftener. Kun i forbindelse med SPK
mødet og FU møde med AR og DN har vi mødtes en hel dag.
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Jeg tror at vi fremover i højere grad bliver nødt til at bruge f.eks. en søndag på FU møder, så vi har
den tid og ro der kræves.
Hidtil har møderne været hold på Hotel Plaza i Odense, men for fremtiden vil vi flytte møderne til
Badstuen – også i Odense.
På sidste Plenarforsamling omtalte jeg Strukturdebatmøderne, og de blev afholdt i løbet af foråret –
fem møder fordelt over hele landet.
Desværre var der ikke det store fremmøde til disse møder, selvom de der mødte frem på de fleste
møder diskuterede livligt.
På møderne blev der tydeligt gjort opmærksom på, at Felis Danica er en hovedorganisation for de
fire klubber, og hvis der skulle ske ændringer i den danske katteverden, skal dette ske gennem forslag stillet til de respektive klubbers Generalforsamlinger.
Det kan jo være at man stadig diskuterer – og det håber jeg da – for til dette års Plenarforsamling er
der ikke mange forslag til ændringer.
Opdrætterseminar
En ting har debatmøderne dog ført til. I april afholder Felis Danica et seminar for opdrættere – og
evt. deres dyrlæger med nogle meget kompetente mennesker fra Canada, Skotland og Frankrig. Felis Danica har set dette som en opgave som hører ind under det fælles i den danske katteverden –
det er en opgave der er for stor at løfte for den enkelte klub (økonomisk) og derfor har FD så valgt
at arrangere dette FØRSTE opdrættere seminar – jeg håber at der vil kunne komme flere!
I det hele taget tror jeg at vi i katteverdenen skal til at se lidt mere på at give nye opdrættere en
hjælpende hånd – jeg fornemmer på mange henvendelser, at der er brug for uddannelse af nye opdrættere (og måske kunne nogen af os gamle også trænge lidt).
Give dem en god start på livet som opdrættere og udstillere.
Statistikken viser at der er utroligt mange der får et stamnavn – bruger det en gang – og så bliver det
aldrig brugt mere.
Jeg tror at hvis vi i fællesskab – enten i klubberne eller i Felis Danica regi prøvede at lave et opdrætterkursus som kunne være med til at kvalificere nye opdrættere så ville vi måske kunne undgå
de mange skuffelser som frafaldet kunne tyde på. Vi kunne måske også derigennem være med til
at højne kvaliteten af det danske opdræt.
Det er i hvert tilfælde et af de områder jeg håber på at vi kan få noget fornuftigt på banen i løbet af
de næste år.
Flere klubber og specialklubber har opdrætterkurser – diskussionen er, om det er en del af det fælles
i den danske katteverden.
Et andet område jeg synes der skal arbejdes med er problemet med rekruttering af dommerelever.
Vi har pt. i Felis Danica EN dommerelev.
Det er ikke tilfredsstillende – jeg tror vi i samarbejde mellem FU og dommerne skal prøve at få sat
gang i noget udvikling af dette område. Det indebærer også at vi skal se på f.eks. stewarduddannelsen og et evt. stewardforum – gerne med henblik både på at sikre stewarder på udstillinger, men så
sandelig også med henblik på at rekruttere nye dommere.
Disciplinærnævnet
Fra disciplinærnævnet er der indkommet en årsrapport som jeg her vil læse.
Avlsrådet
Avlsrådets rapport vil efter jeg afslutter min rapport blive aflagt af en repræsentant fra Avlsrådet.
KatteMagasinet
KatteMagasinet har fået nye redaktører – så jeg vil gerne her officielt sige tak til den tidligere redaktør Marianne Seifert-Thorsen for hendes arbejde som redaktør, og også byde velkommen til de
to nye redaktører Annie og Ole Orthmann – vi har valgt at dele posten som redaktør på to personer
ud fra den betragtning, at arbejdet med at lave et fælles blad for den danske katteverden i en tilSide 3 af 10
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strækkelig professionel kvalitet er så stort et arbejde, at der er nærmest urimeligt at lægge på en person – som jo gør arbejdet frivilligt og ulønnet.
Som det vil fremgå af regnskabet giver bladet et ret stort underskud – det skyldes flere forhold, men
især stigende portopriser.
Som ”annoncekonsulent” har Vivi Fletcher virket i flere år. Vivi har nu valgt at holde med denne
funktion og FU vil hurtigst muligt prøve at finde en ny person der vil lave dette vigtige arbejde.
Jeg vil gerne takke Vivi for det arbejde hun har udført for Felis Danica.
Hjemmesiden
Vi lavede i år en ændring af Felis Danicas hjemmeside.
Desværre ikke til det bedre viste det sig beklageligvis. ·Dette vil der blive rettet op på, og der er
nedsat en lille arbejdsgruppe der skal forsøge at få bragt tingene i orden igen.
Planerne og tankerne om en ny hjemmeside var på plads, men det er en anden historie.
Det vil blive bedre i løbet af kort tid håber jeg.
Lidt personlige betragtninger.
Nu er det ikke min største ambition her i livet at være formand for Felis Danica. Jeg kan sagtens
leve uden, men jeg vil godt stille mig til rådighed for arbejdet i den danske katteverden.
Men jeg synes jeg observerer mange forskellige input, der fortæller mig at man sommetider glemmer, at dette er vores hobby. At vi gør dette her for at glæde os selv og andre, at vi så at sige gør
dette for ”sjov”. Vi har en fælles hobby som vi gerne skulle have det sjovt og hyggeligt med. De
problemer der er er trods alt ikke tredje verdenskrig eller 11. september – men en fælles hobby der
gerne skulle være til glæde for os alle
En gang imellem synes jeg at der er kommet alt for mange kommercielle holdninger og ejerskabsfornemmelser ind i vor hobby – vores fælles projekt der har til formål at opdrætte smukke katte i
fællesskab.
Lad os hele tiden huske at det skal være rart og hyggelig.
Med disse ord vil jeg gerne overlade beretningen til forsamlingen.
Afsked med Dorte og Kirsten
På denne Plenarforsamling tager vi afsked med et mangeårigt medlem af FU – en som trofast har
tjent katteverdenen igennem klubarbejde og igennem mange år som medlem af FU først som sekretær og her sidst som vicesekretær.
Så kære Dorte – jeg vil gerne på FDs vegne sige dig tak for dit arbejde for FD – jeg ved at du ikke
vil løbe rundt og bestille ingenting – du har din dommergerning og dit opdræt – jeg vil gerne ønske
dig held og lykke fremover!
Og Kirsten – du har ikke været i FU så længe i denne omgang – du kommer heller ikke til at mangle
noget at foretage dig fremover – også held og lykke til dig.
Beretningen blev godkendt med akklamation
Ad 4 – Regnskab
Kassereren havde meddelt at hun ikke kunne deltage i plenarforsamlingen grundet afholdelse af ferie i udlandet. På hendes vegne gennemgik Tom Høj regnskabet med tilhørende noter. Regnskabet
var som noget nyt udsendt på forhånd. Der var ikke spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med akklamation
Ad 5 – Optagelse af nye klubber
Der var ingen ansøgninger om optagelse som medlem af Felis Danica.
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Ad 6 – Vedtægtsændringer
Der var 6 forslag om ændring af vedtægter på dagsordenen
Forslag b1 – tilsynsbestemmelse udsættes og bearbejdes til næste år, hvor det genfremsættes. JR
opfordrede til at tænke sig om ved udformningen af forslaget.
Forslag b2 trukket da det ikke opnåede vedtagelse på Katteklubbens generalforsamling.
Forslag b3 om ændring af vedtægternes § 3.
Bette Lind – på vegne af Norsk Skovkattering – mente ikke det var rimeligt at stille et sådant forslag, da det klart var tilkendegivet på mødet mellem SPK og FU, at der ikke var grund til at ændre
på reglerne.
Forslag b3 – 7 stemmer for og 14 stemmer imod – forslaget faldet
Forslag b4 om ændring af vedtægternes § 6
Forslaget gik ud på ændring af vedtægten således formanden for FD vælges direkte.
Der blev fra forslagsstillers side stillet ændringsforslag, der blev suppleret af de øvrige plenarer.
Herefter kom forslaget til debat.
Bette Lind mente det var et brud på en lang tradition, at medlemmers (hovedklubberne) medlemmer
(hovedklubbens medlemmer) fik direkte indflydelse på valg af forretningsudvalg.
Ole Amstrup mente det var rimeligt til valg af så vigtig en post.
Inge Nord mente der kunne være situationer hvor formanden for FD havde et ”låst mandat” fra egen
hovedklub, og derfor kunne have vanskeligt ved at udfylde opgaven som formand for FD.
Hanne Kaarsberg efterlyste hvem der skulle sende ud til urafstemning, hvortil Jette Rybak gav udtryk for, at det ikke kunne nås med forslagets frister.
Tom Høj støttede forslaget og foreslog at fristen flyttedes til den 1. november, hvilket ville give tid
nok til udsendelse.
Eva Baden støttede ændringen af fristen, og henstillede at kandidaterne præsenterede sig selv i december nummeret af KatteMagasinet.
Forslaget kom til afstemning i denne form:
§ 6 Forretningsudvalget
Stk. 1 I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for
en periode af 2 år.
Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1. november.
Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt
hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned.
Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende perioder (6 år).
Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer.
Stk.2 Blandt de i § 4 nævnte repræsentanter vælges et forretningsudvalg, bestående af 2 personer fra
hver hovedklub, nemlig:
Stk. 3 I ulige år vælges formand og 4 forretningsudvalgsmedlemmer. I lige år vælges sekretær og 3 forretningsudvalgsmedlemmer.
Stk. 4 Forretningsudvalget konstituerer sig selv.
-----

Som konsekvens heraf ændres § 5 således
Dagsorden skal indeholde:
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…
11. Valg af forretningsudvalg:
Ulige år vælges: Formand og 4 forretningsudvalgsmedlemmer
Lige år vælges: Sekretær og 3 forretningsudvalgsmedlemmer
…
Herefter kom forslag b4 til afstemning – 16 stemmer for og 5 imod – forslaget vedtaget og det effektueres med virkning per 1. november 2006. Forretningsudvalget udvides i 2007.
Forslag b5 om ændring af vedtægtens § 12
Camilla Scharff mente ikke forretningsudvalget skulle udpege nogen, men at medlemmerne skulle
vælges.
Ole Amstrup oplyste, at JYRAK fandt at 3 medlemmer i avlsrådet var tilstrækkeligt.
Forslag b5 trukket med henblik på at bearbejde det og genfremsætte det til næste år.
Forslag b6 om ændring af vedtægtens 10
Tom Høj mente ikke begrebet ankenævn er godt, da disciplinærnævnet er 1. instans og forretningsudvalget er ankeinstans. Jette Rybak foreslog at bruge ordet klagenævn, hvilket samtlige plenarer
bifaldt.
Forslag b6 trukket af Inge Nord tillige med forslagene d3 og f2 med henblik på at sende dem til bearbejdning i forretningsudvalget for bearbejdning og eventuel genfremsættelse.
Ad 7 – fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn m.m.
Forretningsudvalget har foreslået uændret kontingent.
Forslag til uændret kontingent vedtaget med 21 stemmer
Forretningsudvalget har foreslået følgende priser vedrørende stambogsføring:
Stamtavler, 0-3 ............................................................................ kr. 175,Stamtavler, 3-6 ............................................................................. kr. 250,Stamtavler, 6-10 ........................................................................... kr. 400,Stamtavle, import ......................................................................... kr. 350,Ændring af stamtavle ................................................................... kr. 150,Ændringsforslag lydende på ........................................................ kr. 100,- (det der stemmes om)
Transfer inkl. 5. eller 8. generations stamtavle ............................ kr. 150,Ændringsforslag lydende på ........................................................ kr. 100,- (det der stemmes om)
Ophævelse af avlsforbud.............................................................. kr. 300,Stamnavn...................................................................................... kr. 550,Forslag til nye priser vedrørende stambogsføring vedtaget med 21 stemmer
Forretningsudvalget har foreslået følgende priser vedrørende udstilling:
Udstillingsgebyr, per kat .............................................................. kr. 235,Udstillingsgebyr, per kuld............................................................ kr. 300,Udstillingsgebyr, avl og opdræt som tillægsklasse........................ kr. 75,Udstillingsgebyr, veteran og pensionist som tillægsklasse............ kr. 75,-
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Forslag til nye priser vedrørende udstilling vedtaget med 21 stemmer
Ad 8 – Budget 2005
Tom Høj gennemgik på vegne kassereren budgettet for 2005, der udviser et mindre overskud.
Budgettet enstemmigt vedtaget
Ad 9 – Indkomne forslag
Forslag d1 trukket.
Forslag d2 trukket da det ikke opnåede vedtagelse på Katteklubbens generalforsamling.
Forslag d3 trukket – se ovenfor under punkt 6.
Ad 10 – Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s generalforsamling
Forslag f1 – tilføjelse til FIFe’s avls- og registreringsregler
Der var en debat mellem plenarerne og de fremmødte tilhørere, herunder repræsentanter fra avlsrådet, der resulterede i et ændringsforslag, således forslaget der kom til afstemning så således ud:
Tilføjelse til FIFe’s avls- og registreringsregler:
Addition to FIFe’s Breeding and Registration Rules:
New 2.6.11
The FIFe shall only recognize the following EMS codes in BUR: n, a, b, c, d, e, f, g, h, and j.
The FIFe will not encourage any person or federation to produce Burmese in any other colour varieties
than those listed above.
When breeding Burmese:
Silver and/or tabby varieties are not allowed for breeding.
Offspring in a non recognized colour variety shall be registered as XSH/XLH.
--Begrundelse:
I Burmeserens standard står under generelt: ”Burmeseren er karakteriseret som en individuel race ved
dens unikke farvegenetik (cb cb).” Da sølv (I) kan maskere Burmeserens karakteristiske maskefarve, vil
en del af kattene med sølv ikke vise dette specifikke karakteristika, og alene af den grund ikke kunne
registreres som værende Burmesere.
Med hensyn til tabbyvarianter fremgår det af standarden under Pels – Farve, at ”alle varianter skal være
uden striber eller spotter” idet Burmeseren traditionelt set er en non-agouti kat. Dette har Burmeseropdrættere i årevis arbejdet på at gøre gældende, særligt for de røde og creme varianter, og opdrætterne vil
gerne undgå at skulle registrere dårligt farvede katte som fænotypisk agouti og genotypisk non-agouti.
Vi har desværre – i Danmark – set eksempler på afkom efter sølvkatte, både tabby og smoke, som er
registreret som værende fuldfarvede Burmesere.
Dette forslag bakkes op af medlemmerne i Burmese Breed Council og specialklubben BB-klubben.

Herefter kom forslag f1 til afstemning – 20 stemmer for og 1 imod – forslaget vedtaget og sendes
til FIFe’s generalforsamling.
Forslag f2 trukket med henblik på at sende det til eventuel behandling i forretningsudvalget.

Side 7 af 10

050220, referat FD Plenarforsamling 20. februar2005 - ENDELIG
Susanna Bugge efterlyste et forslag som Rex & Sphynx klubben har udarbejdet i samarbejde med
avlsrådet. Hun fandt at avlsrådet ikke fungerede da forslaget ikke var kommet frem.
Jan Krag bekræftede på vegne af avlsrådet at forslaget var udarbejdet i samarbejde med specialklubben, og at avlsrådet havde kommunikeret med bestyrelsen for specialklubben. Han fandt ikke
det var avlsrådets opgave at stille et forslag på vegne af specialklubben, ligesom han ikke mente
avlsrådet kunne gøres ansvarlig for intern kommunikation i specialklubben.
Ad 11 – Valg af forretningsudvalg
Ole Amstrup blev genvalgt med akklamation.
Vicesekretær Dorte Kaae ønskede at fratræde. Ole Amstrup forslog Susan Elvekjær til vicesekretær
og hun valgtes med akklamation.
Aase Nissen og Camilla Scharff genvalgtes med akklamation.
Kirsten Foldager ønskede at fratræde, og Jørgen Jensen valgtes med akklamation.
Herefter er næstformand Inge Nord, sekretær Tom Høj, Hanne Kaarsberg og Jørgen Jensen på valg
i 2006.
Ole Amstrup takkede Dorte Kaae og Kirsten Foldager for deres arbejde i forretningsudvalget og for
Felis Danica og dansk kattesport. En særlig tak for Dorte Kaae’s arbejde også i FIFe regi. Der overraktes en gave til dem begge.
Ole Amstrup takkede endvidere Vivi Fletcher for hendes arbejde i forretningsudvalget, og ikke
mindst hendes indsats med at sikre en stabil annoncemængde til KatteMagasinet. Endelig takkede
han Marianne Seifert-Thorsen for hendes arbejde som redaktør. Der var også en gave til dem.
Ad 12 – valg af kasserer
Kassereren er ikke på valg.
Ad 13 – Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling
Ole Amstrup er som formand for Felis Danica automatisk delegeret
Aase Nissen fra DARAK valgt som bisidder.
Ad 14 – Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Marian Jensen og Henrik Koldborg genvalgt som revisor med akklamation.
Som revisorsuppleanter genvalgtes Per Hilfling-Olesen og Jette Rybak med akklamation
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Ad 15 – Valg af avlsråd
Til avlsrådet skulle der vælges to medlemmer for 3 år, 1 medlem for 2 år og 1 medlem for 1 år. Der
var til pladserne 10 kandidater. Der kunne afgives i alt 84 stemmer der fordelte sig således:
Kandidat
Jan Krag
Lotte Borch
Annette Høj Jensen
A-M Bjelke Hansen
Charly Riis
Linda Diniz
Eva Baden
Jette Rybak
Heidi Tværmose
Knud Jørgensen

Kategori
II+III+IV
III
III
III
II
III
III
III
III+IV
II

1. runde
15
14
9
7
7
0
6
10
16
0

2. runde

Valgt for
3 år
2 år

9
12
15
0
6

1 år som 2. suppleant
1 år som 1. suppleant
1 år
3 år

0

Avlsrådet ser herefter således ud:
Berit Elkjær, valgt for 3 år i .................................................................... 2003
Lene Balle, valgt for 2 år i ...................................................................... 2004
Jan Krag, valgt for 3 år i ......................................................................... 2005
Heidi Tværmose, valgt for 3 år i ............................................................. 2005
Lotte Borch, valgt for 2 år i ..................................................................... 2005
Jette Rybak, valgt for 1 år i ..................................................................... 2005
Anne-Marie Bjelke Hansen, suppleant
Charly Riis, suppleant
Ad 16 – Valg af disciplinærnævn
Som den eneste havde Peer R. Amundsen ikke trukket sig fra disciplinærnævnet. Han er på valg i
2005.
Der skulle vælges 3 personer for 2 år samt 2 suppleanter. Birgitte Grønkjær, Kurt Olesen og Peer
Amundsen var på valg, og alle villige til genvalg. Stemmerne fordelte sig således:
Kandidat
Birte Grønkjær, Cand.jur.
Kurt Olesen
Peer Amundsen
Vibeke Lerche
Vibeke Lerche
Henrik Koldborg

1. runde
20
21
20
1
Akklamation
Akkalmation

Valgt for
2 år
2 år
2 år
Som suppleant
som suppleant

Disciplinærnævnet ser herefter således ud:
Allan Lund Christensen, valgt for 2 år i .................................................. 2004
Birgitte Kold Kjeldsen, valgt for 2 år i .................................................... 2004
Peer R. Amundsen, valgt for 2 år i .......................................................... 2005
Birgitte Grønkjær, valgt for 2 år i ........................................................... 2005
Kurt Olesen, valgt for 2 år i .................................................................... 2005
Henrik Koldborg, suppleant
Vibeke Lerche, suppleant
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Ad 17 – Eventuelt
Dirigenten gav ordet frit og gjorde opmærksom på, at der under eventuelt ikke kan vedtages noget.
Ingen ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede plenarforsamlingen, og gav
ordet til Ole Amstrup der takkede dirigenten for slagets ledelse og ønskede alle en god hjemfart.

_________________________ _________________________ _________________________
Tom Høj, referent
Lars Seifert-Thorsen
Ole Amstrup
Referent
Dirigent
Formand
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