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DARAK 
JYRAK 
RACEKATTEN 
KATTEKLUBBEN 
Specialklubber 
Disciplinærnævn 
Avlsråd 
 
 
 
 

København den 20. januar 2006 
 
 
 
I henhold til Felis Danicas vedtægter § 5 indkaldes der herved til ordinær plenarforsamling der af-
holdes søndag den 19. februar 2006 kl. 13.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 nyborg. 
 
Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 
5. Optagelse af nye klubber 
6. Vedtægtsændringer 

a. JYRAK forslag nr. 12 – ændring af vedtægternes § 4 
b. JYRAK forslag nr. 17 – ændring af vedtægter § 12 – avlsrådet 
c. JYRAK forslag nr. 18 – ændring af vedtægter § 10 - disciplinærnævnet 

7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv. 
8. Budget 
9. Indkomne forslag 

a. JYRAK forslag nr. 2 – tilføjelse til FIFe’s registreringsregler 
b. JYRAK forslag nr. 3 – Sletning af national stambogsføringsregel SIA/OSL 
c. JYRAK forslag nr. 4 – ændring af ordlyd (skal præciseres) 
d. JYRAK forslag nr. 5 – ændring af national stambogsføringsregel 4.4.2.1 
e. JYRAK forslag nr. 7 – ændring af FIFe’s avls og registreringsregler (skal præciseres) 
f. JYRAK forslag nr. 8 – FIFe’s stambogføringsregler (skal præciseres) 
g. JYRAK forslag nr. 9 – ændring af krav til student judge (skal præciseres) 
h. JYRAK forslag nr. 10 – FIFe’s avls og registreringsregler – ny bestemmelse – skal præciseres 
i. JYRAK forslag nr. 11 – ændring af nationale stambogsføringsregler afsnit 2 
j. JYRAK forslag nr. 13 – sletning af national tilføjelse til FIFe’s avls og registreringsregler 4.4.5.1 
k. JYRAK forslag nr. 14 – forslag om at gøre stambogen delvis tilgængelig 
l. JYRAK forslag nr. 15 og Racekatten og Katteklubben – etablering af en mentorordning 
m. JYRAK forslag nr. 16 – ændring af FIFe avls og registreringsregler art. 1 
n. Racekatten – ny stk. 2.6.12 til FIFe’s avls og registreringsregler 
o. Racekatten – tilføjelse til FIFe’s avls og registreringsregler 4.3.3 
p. Ændring af registrering af VAR for BRI 
q. Racekatten og Darak – ændring af stambogsføringsregler litra d) (skal præciseres) 

10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s Generalforsamling 
11. Valg af forretningsudvalg 
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På valg er: 
a. Næstformand Inge Nord – valgt 2004 for 2 år 
b. Sekretær Tom Høj – valgt 2004 for 2 år 
c. Hanne Kaarsberg – valgt 2004 for 2 år 
d. Jørgen Jensen – valgt 2005 for 1 år 
e. Ole Amstrup – valgt 2005 for 2 år – ønsker at fratræde 

12. Valg af kasserer 
a. Susanne Christoffersen – valgt 2004 for 2 år 

13. Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling 
14. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter 
15. Valg af avlsrådsmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg er: 
a. Berit Elkjær – valgt 2003 for 3 år 
b. Lene Balle – valgt 2004 for 2 år 
c. Jette Rybak – valgt 2005 for 1 år 
d. Lotte Borch – valgt 2005 for 2 år – ønsker at fratræde 
 

Avlsrådet består endvidere af 
Jan Krag – valgt 2005 for 3 år 
Heidi Tværmose – valgt 2005 for 3 år 
Anne Marie Bjelke Hansen, suppleant 
Charly Riis, suppleant 

16. Valg af disciplinærnævn 
På valg er: 
a. Allan Lund Christensen – valgt 2004 for 2 år 
b. Birgitte Kold Kjeldsen – valgt 2004 for 2 år 

 
Disciplinærnævnet består endvidere af 
Peer R. Amundsen – valgt 2005 for 2 år 
Birgitte Grønkjær – valgt 2005 for 2 år 
Kurt Olesen – valgt 2005 for 2 år 
Henrik Koldborg, suppleant 
Vibeke Lerche, suppleant 

17. Eventuelt 
 


