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Felis Danicas plenarforsamling 2007 
afholdt søndag den 18. februar 2007 kl. 13.00 

Afholdt på Park Hotel i Korsør 
 
 
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. 1 – ændring af vedtægternes § 6 
b. FU forslag nr 1 – ændring af vedtægternes § 6 
c. JYRAK forslag nr. 2 – ændring af vedtægter § 16 
d. JYRAK forslag nr. 3 – ændring af vedtægter § 7 

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

a. FU forslag nr 2 – ændring af nationale stambogsføringsregler §1.f. 
b. FU forslag nr 3 - ændring af nationale stambogsføringsregler §6. 
c. JYRAK forslag nr. 4 – ændring af FIFe’s statutter artikel 2.1 
d. JYRAK forslag nr. 5 – national tilføjelse til FIFes udstillingsregler 
e. JYRAK forslag nr. 6 – ændring af FD’s karantæneregler § 2.3.2 
f. JYRAK forslag nr. 7 – national tilføjelse til FIFes udstillingsregler vedr. håndtering af katte 
g. JYRAK forslag nr. 8 & DARAK forslag – national tilføjelse til FIFes udstillingsregler vedr. huskatte  
h. Katteklubben – forslag til åben stambog 
I. FU forslag 4 – ændring af nationale regler vedr vaccination 

10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s Generalforsamling 
11. Valg af forretningsudvalg 

Lene Glem og Jørgen Jensen udtræder af forretningsudvalget 
12. Valg af kasserer 

På valg er: 
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. Lene Balle – genopstiller ikke 
b. Ole Amstrup udtræder af avlsrådet 
c. Charly Riis 
d. Susanna Bugge 

Avlsrådet består endvidere af 
Jan Krag – valgt 2005 for 3 år 
Heidi Tværmose – valgt 2005 for 3 år 
Knud B Jørgensen – valgt 2006 for 2 år 

16. Valg af klagenævn 
På valg er: 
a. Allan Lund Christensen – valgt 2006 for 2 år 
b. Birgitte Kold Kjeldsen – valgt 2006 for 2 år 
c. Peer R. Amundsen – valgt 2005 for 2 år 
d. Birgitte Grønkjær – valgt 2005 for 2 år 
e. Kurt Olesen – valgt 2005 for 2 år 

Klagenævnet består endvidere af 
f. Allan Lund Christensen – valgt 2006 for 2 år 
g. Birgitte Kold Kjeldsen – valgt 2006 for 2 år  
h. Henrik Koldborg, suppleant  
i. Vibeke Lerche, suppleant 

17. Eventuelt 
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Felis Danicas afgående formand, Inge Nord, åbnede plenarforsamlingen og bød plenarer og tilhørere velkommen. 
 
Ad 1 – Valg af dirigent 
Inge Nord foreslog på vegne af forretningsudvalget Lars Seifert-Thorsen som dirigent.  
Lars blev valgt med akklamation. 
 
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutnings-
dygtig. Han konstaterede endvidere, at der for at vedtage ændringer til vedtægterne skulle være 2/3 flertal svaren-
de 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 10 plenarer På baggrund af  1134 medlemmer 
Racekatten 5 plenarer På baggrund af  665 medlemmer 
DARAK 5 plenarer På baggrund af  591 medlemmer 
Katteklubben 1 plenar På baggrund af  206 medlemmer 

 
Der var ca. 25-30 tilhørere ud over plenarerne for: 
 
JYRAK Jørgen Jensen, Lene Glem, Marianne Seifert-Thorsen, Peter Glem, Susanne Larsen, Per Larsen, 

Ole Amstrup, Peter Hansen, Anette Hansen, Jeanette Steenstrup 
Racekatten Hanne Nielsen, Vivi Fletcher, Camilla Scharff, Per Baden, og Trine Hollænder 
DARAK Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Jette Rybak, Poul Kierulff, Lisa Høj 
Katteklubben Inge Nord 
 
Ad 2 – Valg af stemmetællere 
Ole Amstrup, Vivi Fletcher, Poul Kierulff og Heidi Tværmose blev valgt. 
 
Ad 3 – Formandens beretning 
Medlemstal og plenarer 
I år er antallet af medlemmer tilsyneladende reduceret væsentligt. Dette skyldes at familiemedlemmer ikke længere 
tæller med.  
Medlemmerne er fordelt således på klubberne: 
JYRAK 1134 
DARAK 591 
RACEKATTEN 665 
KATTEKLUBBEN 206 
Dette giver 10 plenarer til JK, 5 til DK, 5 til RK og 1 til KK. 
 
Formandsvalg 
For første gang i Felis Danicas historie er formanden valgt ved urafstemning blandt medlemmerne. Selve procedu-
ren omkring afstemningen var lang tid undervejs. Spændingen blev udløst i forbindelse med FU mødet d. 13. fe-
bruar 2007, hvor stemmerne blev optalt. Deltagelsen var højere end forventet, idet der var 754 stemmesedler til op-
tælling. Stemmerne fordelte sig således: 
Ole Amstrup: 349 stemmer 
Tom Høj; 394 stemmer 
Derudover var der 9 blanke stemmer 
Stamtavler 
Der har været tilbagegang i antallet af søgte stamtavler i 2006. Der var stor fremgang i kategori II, lille fremgang i 
kategori IV, men tilbagegang i både kategori I og II. 
Jubilæumsudstilling 
FD’s jubilæumsudstilling gik godt på trods af, at der ikke var så mange tilmeldte katte, som vi havde håbet på. Vi 
oplevede stor eksponering i TV, både landsdækkende og lokalt. 
Mødeaktivitet 
I årets løb er der afholdt 7 FU-møder, de fleste afholdt privat hos Hanne Kaarsberg eller Camilla Scharff. Dette har 
givet store besparelser på udgifterne til FU møder.  
5 af disse møder har været heldagsmøder.  
Der har i oktober været afholdt møde med specialklubberne, avlsråd og klagenævn. 
Mentorordning 
Vedrørende mentorordningen, så er Camilla Scharff koordinator. Hun mangler en repræsentant for kategori I. 
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Katteforsikring 
Camilla Scharff og Susan Elvekjær er stadig med i udvalget vedr katteforsikring. Jørgen Jensen har trukket sig fra 
udvalget. 
FIFes GF 
Inge Nord og Jørgen Jensen repræsenterede FD i Rom ved den årlige FIFe General Assembly. 
2 af de danske forslag blev ikke vedtaget. Det 3. blev sendt videre til LO kommisionen for videre behandling. 
Klagenævnet 
Aflægger årsrapport efter gennemgang af regnskabet. 
Avlsrådet 
Aflægger årsrapport efter gennemgang af regnskabet. 
Kattemagasinet 
Arbejdet med bladet er flyttet til en ny gruppe mennesker. Samtidig har vi reduceret antallet af blade til 4 for at 
mindske underskuddet. Der bliver dog ikke mindre læsestof, idet de faste sider tages ud. Disse bringes kun 1 gang 
årligt. 
Redaktionsudvalget består af: 
Vivi Fletcher, som står for hele den grafiske side. 
Camilla Baird, Annie Kynde og Katrine Nederby 
Hjemmesiden 
Hanne Kaarsberg vil gerne afløses på posten som webmaster. Flere kandidater har allerede meldt sig til posten. 
Opdrætterseminar 
Planlagt til d. 20. maj 2007. Flyttet til 13. + 14. oktober med en dag på hver side af Storebælt. 
Royal Canin inviterede i 2006 formændene for de 4 hovedklubber på seminar på fabrikken i Sydfrankrig. Der var 
nogle gode foredragsholdere, som vi enedes om at bruge på det kommende FD seminar. 
Stambogsfører 
Tirsdag d. 13. februar 2007 opsagde Annika Högberg sit job som stambogsfører. Annika stopper pr. 30. april 2007. 
Der vil blive opslået stillingsannonce bl.a. på hjemmesiden. 
Dommerelever 
Vi har haft 2 kandidater til FIFe´s forprøve til dommerelev. Heidi Tværmose og Lene Glem. 
Bestod begge og er dermed dommerelever. Tillykke med det. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation 
 
Ad 4 – Regnskab 
Kassereren havde meddelt at hun ikke kunne deltage i plenarforsamlingen grundet afholdelse af vinterferie.  
På hendes vegne gennemgik Per Baden regnskabet med tilhørende noter. 
Hovedtallene var således: 
Indtægter i 2006: 702.230 kr. 
Udgifter i 2006: 836.420 kr. 
Underskud for 2006: 123.721 kr. Heraf 60.000 kr., som er afskrivning af en difference fra før 2004. 
Regnskabet blev godkendt med akklamation 
 
Ad 5 – Optagelse af nye klubber 
Der var ingen ansøgninger om optagelse som medlem af Felis Danica. 
 
Ad 6 – Vedtægtsændringer 
Der var 4 forslag om ændring af vedtægter på dagsordenen. Ændring af vedtægter kræver et flertal på 2/3. 
 
6a. JYRAK forslag nr. 1 – ændring af vedtægternes § 6 
10 stemmer for og 11 stemmer imod – forslaget faldet 
 
6b. FU forslag nr 1 – ændring af vedtægternes § 6 
21 stemmer for og 0 stemmer imod – forslaget vedtaget 
 
6c. JYRAK forslag nr. 2 – ændring af vedtægter § 16 
10 stemmer for og 11 stemmer imod – forslaget faldet 
 
6d. JYRAK forslag nr. 3 – ændring af vedtægter § 7 
Forslaget trukket. 
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Ad 7 – fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn m.m. 
Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent.  
Forslag til uændrede priser vedtaget med 21 stemmer 
 
Ad 8 – Budget 2005 
Per Baden gennemgik på vegne kassereren budgettet for 2007.  
Budgettet gav anledning til en mindre debat for så vidt angår indtægter på stamtavler. Indtægterne er sat som sti-
gende i 2007, mens 2006 har vist et fald i stamtavlerne. 
Budgettet enstemmigt vedtaget 
 
Ad 9 – Indkomne forslag 
 
9a. FU forslag nr. 2 – ændring af nationale stambogsføringsregler §1.f. 
Ændret forslag fra RK: Stamtavlerekvisitionen skal være stambogsføreren i hænde senest når kuldet er 10 måne-
der. Registrering af kuld, som er over 10 måneder, kan udelukkende ske ved ansøgning om dispensation hos For-
retningsudvalget. 
21 stemmer for og 0 stemmer imod – forslaget vedtaget 
 
9b. FU forslag nr. 3 - ændring af nationale stambogsføringsregler §6. 
Ændret forslag fra RK: Kattens først registrerede navn kan ændres indtil katten er 6 måneder gammel. 
21 stemmer for og 0 stemmer imod – forslaget vedtaget 
 
9c. JYRAK forslag nr. 4 – ændring af FIFe’s statutter artikel 2.1 
Forslag 9c faldet på Jyraks generalforsamling, hvorfor det ikke skal til afstemning. 
 
9d. JYRAK forslag nr. 5 – national tilføjelse til FIFe’s udstillingsregler 
Ændret forslag:  se bilag 1 
16 stemmer for og 0 stemmer imod og 5 undlod at stemme – forslaget vedtaget 
 
9e. JYRAK forslag nr. 6 – ændring af FD’s karantæneregler § 2.3.2 
21 stemmer for og 0 stemmer imod – forslaget vedtaget 
 
9f. JYRAK forslag nr. 7 – national tilføjelse til FIFes udstillingsregler vedr. håndtering af katte 
Forslag 9c faldet på Jyraks generalforsamling, hvorfor det ikke skal til afstemning. 
 
9g. JYRAK forslag nr. 8 & DARAK forslag – national tilføjelse til FIFes udstillingsregler vedr. huskatte  
Forslag 9g faldet på Jyraks og Daraks generalforsamling, hvorfor det ikke skal til afstemning. 
 
9h. Katteklubben – forslag til åben stambog 
16 stemmer for og 3 stemmer imod og 3 undlod at stemme – forslaget vedtaget 
 
9I. FU forslag nr. 4 - ændring af nationale regler vedr. vaccination. 
Der var undren over forslaget idet ændringen allerede er foretaget. Det blev oplyst at beslutningen om at følge  
FIFes vaccinationsregler blev taget på et FU møde.  
21 stemmer for og 0 stemmer imod – forslaget vedtaget 
 
Ad 10 – Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s generalforsamling 
Ingen forslag til videresendelse 
 
Ad 11 – Valg af forretningsudvalg 
Lene Glem genopstillede ikke 
Jørgen Jensen valgte at trække sig fra forretningsudvalget. 
 
Camilla Scharff blev valgt for 2 år 
Aase Nissen blev valgt for 2 år 
Inge Nord blev valgt for 2 år 
Jeanette Steensen blev valgt for 2 år 
Ole Amstrup blev valgt for 1 år 
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Forretningsudvalget består herefter af: 

 
Formand Tom Høj, valgt 2007 for 2 år 
Inge Nord, valgt 2007 for 2 år 
Sekretær Susan Elvekjær, valgt 2006 for 2 år 
Camilla Scharff, valgt 2007 for 2 år 
Vicesekretær Per Baden, valgt 2006 for 2 år 
Jeanette Steensen, valgt 2007 for 2 år 
Ole Amstrup, valgt 2007 for 1 år 
Aase Nissen, valgt 2007 for 2 år 
Hanne Kaarsberg, valgt 2006 for 2 år 

 
Herefter er Susan Elvekjær, Per Baden, Ole Amstrup og Hanne Kaarsberg på valg i 2008. 
 
Inge Nord takkede Lene Glem og Jørgen Jensen for deres arbejde i forretningsudvalget, og sagde at havde man i 
forretningsudvalget på forhånd vidst, at Lene og Jørgen ikke ville fortsætte, havde man købt en gave til dem, som 
det er sædvane. 
 
Ad 12 – valg af kasserer 
Ikke på valg 
 
Ad 13 – Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling 
Tom Høj er som formand for Felis Danica automatisk delegeret 
Camilla Scharff fra Racekatten valgt som bisidder. 
 
Ad 14 – Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
Marian Jensen ønskede ikke at fortsætte. 
Jette Rybak genvalgt og Flemming Hansen valgt som revisorer med akklamation. 
 
Som revisorsuppleanter valgtes Knud B. Jørgensen og Per Hilfling-Olesen, ligeledes med akklamation. 
 
Ad 15 – Valg af avlsråd 
Til avlsrådet skulle der vælges 1 medlemmer for 3 år og 1 medlem for 2 år. Der var til pladserne 6 kandidater. Der 
kunne afgives i alt 63 stemmer der fordelte sig således: 
Ole Amstrup trådte ud og Lene Balle ønskede ikke at genopstille. 
 

Kandidat Kategori 1. runde 2. runde Valgt for 
Susanna Bugge III 8  2 år 
Marianne S.-Thorsen III 16  3 år  
Charly Riis II+III+IV 8  1 år 

 
Charly Riis valgte at overdrage pladsen til Susanna Bugge og i stedet indtræde som suppleant. 
 
Avlsrådet ser herefter således ud: 
 
Susanna Bugge, valgt for 2 år i ..........................................................................2007  
Jan Krag, valgt for 3 år i ......................................................................................2005 
Heidi Tværmose, valgt for 3 år i ..........................................................................2005 
Marianne Seifert-Thorsen, valgt for 3 år i ...........................................................2007 
Knud Jørgensen, valgt for 3 år i ..........................................................................2006 
 
 
Til avlsrådet skulle der endvidere vælges to suppleanter for 1 år. Der var til pladserne 2 kandidater, hvorfor der ikke 
var grund til at stemme. 
 

Kandidat Kategori Valgt for 
Charly Riis II+III+IV 1 år 
Minna Krogh II 1 år 

 
 
Charly Riis valgt som 1. suppleant 
Minna Krogh valgt som 2. suppleant 
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Ad 16 – Valg af klagenævn 
Peer R Amundsen, Birgitte Grønkjær og Kurt Olesen var alle villige til genvalg,  
og genvalgtes ved akklamation. 
 
Disciplinærnævnet ser herefter således ud: 
 
Peer R. Amundsen, valgt for 2 år i ......................................................................2007 
Birgitte Grønkjær, valgt for 2 år i .........................................................................2007  
Kurt Olesen, valgt for 2 år i .................................................................................2007  
Allan Lund Christensen, valgt for 2 år i ...............................................................2006 
Birgitte Kold Kjeldsen, valgt for 2 år i...................................................................2006  
 
Henrik Koldborg og Vibeke Lerche var begge villige til genvalg som suppleanter, og genvalgtes ved akklamation. 
 
Ad 17 – Eventuelt 
Dirigenten gav ordet frit og gjorde opmærksom på, at der under eventuelt ikke kan vedtages noget. 
 
Susanna Bugge efterlyste svar fra FIFe vedr spørgsmål stillet på mødet mellem SPK og FU 
Susan Elvekjær 
 
Den afgående formand overdrog hermed formandsskabet til den nyvalgte formand: Tom Høj, som takkede Lene 
Glem og Jørgen Jensen for deres arbejde for FD. Der vil traditionen tro blive sendt lidt godt til ganen til dem. 
 
 

   
   
   
   

   
_________________________ _________________________ _________________________ 

Susan Elvekjær Lars Seifert-Thorsen Inge Nord 
Referent Dirigent Formand 
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Bilag 1 
 
JYRAK forslag nr 5 

Felis Danicas Plenarforsamling. 
 
JYRAK  
Forslag om: 
 
Felis Danica Registrering af huskatte 
og regler for udstilling af huskatte. 
Forslagene skal se som et samlet hele 
 
National tilføjelse til FIFe’s udstillingsregler 
Kapitel 5 Udstillingsklasser / Kapitel 5 Udstillingsklasser / Huskatte 
 
Huskatte kan registreres i Felis Danicas huskatteregister 
For at kunne udstilles i klasse 14 Huskatte skal: 

- katte være neutraliserede. Killinger og ungdyr kan udstilles som fertile til den fyldte 10. måned. 
 
Oprettelse af huskatte register 
 
Felis Danica opretter et register over huskatte. 
For at kunne optages i registret skal katten være neutraliseret og ID mærket. 
Kattene registres efter nedenstående skema og tildeles et registreringsnummer. 
 
Skema til registrering af danske huskatte 
 

Kattens navn 
 
 

ID- mærkning Fødselsdato 

Køn 
Kryds af 

Han Hun Farve 
 

 
Medlem af klub 
 
 

Dato Underskrift 

 
Registreringsnummer 
 
 
 
 


