
Referat fra Felis Danicas Plenarforsamling d. 24. februar 2008 
Dagsorden: 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af stemmetællere 
3) Formandens beretning 
4) Regnskab 
5) Optagelse af nye klubber. Der er ikke nogen nye klubber til optagelse 
6) Vedtægtsændringer 

a) FU forslag nr. 1 – ændring af vedtægternes §§ 3, 5 og 6 (udpegning af medlemmer til 
FU samt kommunikation via e-mail) og ændring af Love vedr. specialklubber § 7 
(kommunikation via e-mail). 
b) FU forslag nr. 2 – ændring af vedtægten § 5 – forslagsstillere til Plenarforsamling 

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

a) Forslag nr. 3 fra Darak, Jyrak og Katteklubben – RUS standard 
b) Forslag nr. 4 fra FU – Breed Council 
c) Forslag nr. 5 fra FU – Breed Council 
d) Forslag nr. 6 fra Jyrak – standardkøbsaftalen 
e) Forslag nr. 7 fra Jyrak – Huskatte deltager på lige fod som racekatte i kl. 17 og 18 
f) Forslag nr. 8 fra Jyrak – Langhårede huskatte skal kunne deltage på lige fod som 
korthårede huskatte 
g) Forslag fra Katteklubben – BIS han og BIS hun i kl. 11 
h) Forslag nr. 10 fra FU – sletning af fransk som officielt FIFe sprog 

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

På valg er: 
a) Hanne Kaarsberg – valgt 2006 for 2 år 
b) Lars Seifert-Thorsen, indtrådt i stedet for Ole Amstrup – valgt 2006 for 2 år 
c) Vivi Fletcher, indtrådt i stedet for Per Baden – valgt 2006 for 2 år 
d) Heidi Tværmose, indtrådt i stedet for Susan Elvekjær – valgt 2006 for 2 år 

12) Valg af kasserer 
a) Susanne Christoffersen er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Forretningsudvalget foreslår Christina Kyed som kasserer for Felis Danica 

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) Jan Krag – valgt 2005 for 3 år 
b) Charly Riis, indtrådt i stedet for Heidi Tværmose – valgt 2005 for 3 år 
Herudover skal der vælges 2 suppleanter for 1 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 
Herudover skal der vælges 2 suppleanter for 1 år 

17) Eventuelt 



Ad 1 Valg af dirigent. 
FU foreslog Per Baden, der blev valgt med akklamation. 
Per takkede for valget og kunne konstatere at Plenarforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Ad 2 Valg af stemmetællere. 
Stemmetællere blev valgt som følger: 
For Katteklubben (KK): Heidi Tværmose 
For Darak (DK): Jette Rybak 
For Jyrak (JK): Marianne Seifert-Thorsen 
For Racekatten (RK): Karen Paludan Larsen. 
 
Klubberne havde følgende antal plenarer: 
KK: 1 
DK: 5 
JK: 9 
RK: 6 
 
Plenarerne var: 
KK: Inge Nord 
DK: Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Thorsten Jespersen, Christina Sandberg Davidsen, Jette Rybak 
JK: Marianne Seifert-Thorsen, Marianne Leth, Peter Hansen, Anette Hansen, Henrik Hansen, Pia 
Nyrup, Hans Ibsen, Charlotte Askjær, Lars Seifert-Thorsen 
RK: Karen Paludan Larsen, Preben Bendixen, Trine Hollænder, Rikke Nielsen, Vivi Fletcher, 
Camilla Scharff 
 
Det blev også under dette punkt konstateret at der var repræsentanter tilstede fra 9 specialklubber, 
disse var: Ankara Kedi, Norsk Skovkattering, Siameser og Orientaler Klubben, Rex og Sphynx 
Klubben, Bicolouren, Den Hellige Birma, Maine Coon Klubben Danmark, Russian Blue Klubben 
og Dansk Ocicat Klub. 
I alt var der 17 tilhørere tilstede. 
 
Ad 3 Formandens beretning. 
Tom Høj aflagde formandens beretning 
 
Beretning 2008 
Medlemstal, plenarer og stambogsføring 
Siden sidste plenarforsamling er der sket meget i FU – og så alligevel ikke. Vanen tro har der været 
udskiftning i medlemmerne af FU, og vi har sagt farvel til Ole Amstrup og Susan Elvekær og sagt 
velkommen til Lars Seifert-Thorsen og Heidi Tværmose. 
Det er andet år vi udelukkende benytter 
hovedmedlemmer til fordeling af plenarer. Der er et 
mindre fald i samlet antal medlemmer på 53 i forhold 
til sidste år. Det giver følgende plenarer: 
 
 

  2006 2007 2008 Plenar 

JK 2195 1134 1085 9 

RK 1257 665 692 6 

DK 1287 591 571 5 

KK 565 206 195 1 

I alt 5304 2596 2543 -53 



Det lille fald der har været i antal medlemmer viser 
sig igen i antallet af udstedte stamtavler. Der blev i 
2007 udstedt 6007 mod 6194 året før svarende til 
184 færre. Det bemærkes her, at der på 
skæringsdagen 31/12 er et mindre efterslæb, så 
produktionsmæssigt er det gået meget godt samlet 
set. 

 
Trods et lille medlemsfald, er der udstedt 183 nye stamnavne mod 168 året før. Det kan måske 
skyldes, at nogle får et stamnavn for at opnå rabat på foder, hvor flere leverandører stiller krav om 
et stamnavn for at der kan opnås rabat. 
Apropos medlemmer og stamtavler, så var den første og største udfordring FU stod over for, at 
finde en ny stambogsfører, da Annika Billing efter flere års ansættelse, havde valgt at søge nye 
udfordringer. Responsen på vores annonce var overvældende, og vi fik et meget stort antal 
ansøgninger, hvoraf rigtig mange var interessant. Ret hurtigt endte vi dog op med få kandidater, og 
vi ansatte Pil Refstrup som ny stambogsfører.  
Pil havde forudsætningerne for at bestride stillingen, men startede uden forudsætninger til brug af 
stambogsføringssystemet. Hertil kom, at der lå en pæn bunke rekvisitioner og ventede på 
ekspedition. Pil fik fra mange sider en hård medfart, og ikke alle henvendelser til hende var i en 
pæn og ordentlig tone – heller ikke altid henvendelser fra klubberne, og midt i den for Felis Danica 
svære situation, glemte opdrætterne ofte, at der rent faktisk blev produceret en del, og jeg vil gerne 
understrege, at selvom der var ventetid, så lå produktionen i disse måneder kun ca. 20 % under 
normalen. Efter min bedste overbevisning, så var hovedparten af kritikken uberettiget. 
Forretningsudvalget ansatte en hjælp til Pil, så ventetiden på stamtavler m.m. kunne nedbringes. Pil 
opsagde sin stilling igen i september, hvorefter vi igen skulle finde en stambogsfører. Det faldt 
forretningsudvalget naturligt at spørge om hjælperen – Heidi Tværmose – ville være interesseret i 
stillingen, idet Heidi dels allerede kendte til rutinerne og opgaverne, og dels havde været med i 
opløbet til stillingen i første runde efter Annika. Heidi sagde heldigvis ja tak, og har sammen med 
en række hjælpere, fået nedbragt ventetiden på stamtavler, så der nu er en ekspeditionstid på ca. 4 
uger for rekvisitioner der ikke indeholder fejl. Importerne går det lidt mere trægt med, men det er 
også ved at lakke mod enden og vi forventer senest med udgangen af marts at være med. Heidi har 
næsten arbejdet i døgndrift, og antallet af producerede stamtavler i november – 965 – og december 
– 858 – er det højeste for de pågældende måneder i mere end 15 år. Meget flot arbejde. Tak for 
indsatsen Heidi, og en tak til de hjælpere du har haft, hvor jeg særligt vil fremhæve: Susan Elvekær, 
Kirsten Foldager, Jørgen Andersen og Lykke Madsen. 
I forbindelse med skift af stambogsfører har vi konstateret, at nogle af arbejdsrutinerne er 
uhensigtsmæssige. Vi har derfor igangsat en analyse af arbejdsprocesserne, og der vil komme nogle 
justeringer. 
Stambogsføringssystemet er oprindeligt designet til at håndtere væsentligt mindre datamængder end 
der er i dag. Det betyder, at systemet kører på lånt tid, og der er dagligt problemer med 
driftsstabiliteten, så vi har været nødsaget til at dele stambogen op i to selvstændige dele. 
Forretningsudvalget arbejder på at finde et nyt stambogsføringssystem, og vi kigger bredt omkring 
og har flere overvejelser. Af samme grund, er stambogen endnu ikke gjort tilgængelig på nettet, da 
den opgave vil være naturligt at implementere sammen med et nyt system. 
Det sidste om stambogsføringen for nu er en tak til Annika Billing, der velvilligt har stillet sine 
erfaringer til rådighed når Heidi har haft brug for det og spurgt. 
 
 

  2006 2007 2008   

JK 2790 2733 2640 -93 

RK 1718 1720 1816 96 

DK 1279 1255 1151 -104 

KK 575 483 400 -83 

I alt 6362 6191 6007 -184 



Mødeaktivitet 
Der har i årets løb været afholdt 5 FU-møder + 2 telefonmøder. Her udover har vi afholdt møde 
med Klagenævn, Avlsråd og Specialklubberne. 
Camilla Scharff og jeg deltog i FIFe’s generalforsamling i Albufeira maj og jeg deltog i Nordisk 
møde i Oslo tidligere på måneden. Referatet herfra er ikke kommet endnu, men jeg kan afsløre, at 
der blev orienteret om en videnskabelig undersøgelse om bl.a. tidlig neutralisation og hvilke 
påvirkninger det kan medføre. Der vil i det kommende nr. af KatteMagasinet være en artikel fra 
mødet. 
Felis Danica har en bestyrelsespost i Det Danske Katteregister, hvor der har været afholdt 3 møder. 
På det seneste møde i november besluttede en enig bestyrelse at optage Dyrenes Beskyttelse som 
medlem, så det reelt nu kun er Inges Kattehjem der står udenfor. Vi vil gøre en indsats for at få 
Inges Kattehjem med i ordningen. Der blev i 2007 registreret 27.739 katte i registeret mod 28.157 
året før. 
Efter en hård fødsel, fik vi afviklet Felis Danicas opdrætterseminar – eller i hvert fald en del af det. 
Vi har lært meget af processen, og planlægningen af det næste står som noget af det første der skal 
håndteres i det nye FU. 
 
KatteMagasinet 
KatteMagasinet er året igennem blevet produceret af en redaktionsgruppe på 4 personer og er 
udkommet 4 gange. 
Efter lidt startproblemer, hvor kommunikationen mellem redaktionen og en enkelt klub kørte lidt af 
sporet, er der nu en god og konstruktiv dialog. Bladet udkommer planmæssigt og fremstår efter 
FU’s opfattelse indbydende. 
Økonomien i bladet er ikke den bedste, da der dels er færre annonceindtægter end tidligere, og dels 
er en øget omkostning til distribution. Vi søger efter en ildsjæl der har lyst til at tage sig af 
annoncerne, så der kan komme lidt balance i finanserne. 
 
Klagenævnet 
Klagenævnet har fremsendt en rapport, hvoraf fremgår, at der i 2007 er modtaget 15 nye sager. 
Nævnet har truffet afgørelse i 17 sager, afvist 2 sager og haft 1 sag der ikke er realitetsbehandlet, da 
parterne ikke ønskede at uddybe sagen. Der verserer på nuværende tidspunkt 4 sager i nævnet. 
Et antal eksemplarer af årsrapporten er tilgængelige efter plenarforsamlingen. 
 
Avlsrådet 
Der har været afholdt to møder med AR – et i sommer hvor kun jeg deltog, og hvor nogle 
utilfredsstillende forhold blev drøftet. Der var senere i forbindelse med det årlige møde endnu et 
møde, hvor kimen blev lagt til et workability dokument der kan danne basis for samarbejdet 
FU/stambogsføreren og samtidig give nogle klare retningslinier for AR’s kompetencer. Et resultat 
heraf har været et udvalg, der har set på arbejdsgangene og retningslinjer så avlsrådets kompetencer 
kan udnyttes bedst muligt. Der er i fællesskab udarbejdet et ”workability” dokument, som vi 
forventer os meget af. Der har været arbejdet intenst på dokumentet de sidste par uger, og det er nu 
så godt som færdigt. 
 
Specialklubber 
På mødet med specialklubberne var fremmødet beskedent. Til gengæld var de fremmødte 
interesserede, og fokus var på Breed Councils. Som en konsekvens af mødet og de efterfølgende 
arbejder, fremsætter FU et forslag om Breed Councils der skal behandles senere i dag. Forslaget er 
set med vores øjne vigtigt, da der er tanker i FIFe’s bestyrelse om at foreslå at nedlægge BC, da de 



tilsyneladende ikke virker! Jeg har haft en længere snak med FIFe’s præsident herom, og hun ville 
tage det op i FIFe’s bestyrelse igen. Skal BC overleve, tor jeg det er vigtigt at få forslaget stemt 
igennem og at alle opdrættere bakker op om BC og tilmelder sig – også selv om BC indtil nu måske 
ikke rigtig har fungeret efter hensigten. 
 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden lever sit helt eget liv og har sin helt egen historie i FD… 
Der er ryddet gevaldigt op i de mange sider der var både to og tre gange, så der nu er mindre 
information men til gengæld relativ opdateret information. Der er nedsat et lille udvalg der arbejder 
med hjemmesiden, og bestræbelserne skulle gerne kunne ses i løbet af marts/april måned. 
 
Dommerelever 
Vi har i dag haft 3 kandidater til FIFe´s forprøve til dommerelev. Det er med glæde at vi kan byde 
velkomme til 3 nye dommerelever: 
Camilla Zindel, Pia Nyrup og Maria Jensen. 
 
Forretningsudvalget 
Som jeg indledte med, så har der også i år været udskiftninger i FU. Det er ikke befordrende for 
effektiviteten, når der udskiftes så ofte uden for nummer, men det er åbenbart sådan det må være. 
Ud over den megen tid vi har brugt på stambogsførersituationen, har der også været tid til andre 
ting. 
Vi har desværre også i årets haft 2 episoder, hvor FU har givet en advarsel om at indstille en klub til 
eksklusion. Det første tilfælde viste sig at bero på en misforståelse, og blev trukket tilbage på 
mindre end et døgn, og det andet tilfælde udmøntede sig i at der blev givet en advarsel. I denne 
situation er årsagen nu bragt i orden, og der er fred og fordragelighed. 
Som en konsekvens af ovenstående, er det FU’s opfattelse, at FD’s regler skal saneres, således der 
er nogle mindre indgribende sanktionsmuligheder såfremt det skulle være nødvendigt. Ingen af de 
omtalte episoder burde medføre eksklusion, men vi havde reelt ikke andre muligheder. 
Overordnet har arbejdet i FU fungeret godt, trods de to episoder, men en justering af 
arbejdsmængden de enkelte FU medlemmer imellem er nødvendig. Der ligger en opgave og venter 
for det nye FU, så arbejdsmængden bliver mere ligeligt fordelt. 
Vi har allerede i år et forslag til ændring af vedtægten, så FU medlemmer udpeges i stedet for at 
blive valgt, og det kommende år vil bl.a. blive brugt til en gennemgang af reglerne, så der kan 
fremlægges et revideret og tidssvarende forslag til næste år. 
Vi har været i arkiverne og set i tidligere referater, og vi har nu et overblik over de beslutninger der 
tidligere er taget, men som ikke er realiseret. Vi er begyndt at arbejde os gennem dem så vi enten 
kan få dem afsluttet eller truffet beslutning om at udskyde eller droppe dem. 
Der har af de 4 hovedklubber været afholdt i alt 21 udstillinger med tilsammen 9.649 udstillede 
katte. Der har til mange af udstillingerne været lukket for især kat II før tilmeldingsfristens udløb, 
og de fleste udstillinger har været booket fuldt op. Det er flot, at der præsteres så mange udstillinger 
under Felis Danica. 
Jeg vil slutte af med at rette en stor tak til hver enkelt af Jer i FU for den indsats I har gjort for Felis 
Danica, og jeg beder plenarerne om at hjembringe en hilsen til de FU medlemmer der ikke er til 
stede i dag. 
 
Tom lykønskede de tre som umiddelbart inden Plenarforsamlingen havde været til forprøve som 
dommerelever og alle havde bestået: Camilla Zindel (Kat.II), Maria Malevitch (Kat.III) og Pia 
Nyrup (Kat.IV og III) 



 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
 
Efter godkendelsen omtalte Tom Høj Klagenævnets årsrapport, som ligger tilgængelig via Felis 
Danicas hjemmeside og også bringes i KatteMagasinet nr. 1/2008. 
Ordet blev herefter givet til Avlsrådets formand, Jan Krag, der aflagde Avlsrådets årsrapport. Denne 
er også tilgængelig på samme måde som Klagenævnets årsrapport. 
 
Ad 4 Regnskab. 
Kassereren Susanne Christoffersen fremlagde regnskabet. Hun hæftede sig især ved årsagerne til 
det samlede underskud på kr. 81.373. Disse er stambogsføringen, hvor vi i 2007 i en periode har 
haft 2 ansatte, det manglende annoncesalg til KatteMagasinet samt at der er bogført et tab fra en 
dårlig betaler. 
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 
Ad 5 Optagelse af nye klubber. 
Der var ingen nye klubber til optagelse. 
 
Ad 6 Vedtægtsændringsforslag. 
a - 1) FU forslag nr.1 til ændring af §§ 3, 5 og 6 vedr. udpegning af medlemmer til FU samt 
kommunikation via e-mail. 
Tom Høj redegjorde for at formålet med forslaget var at bringe vedtægterne i overensstemmelse 
med de faktiske forhold som har været gældende i ret lang tid. 
Der var ingen kommentarer fra plenarerne og forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
a – 2) FU forslag vedr. ændring af Love vedrørende specialklubber § 7 (kommunikation via e-mail). 
Tom Høj fremlagde forslaget og lagde især vægt på, at en vedtagelse ville betyde at det er 
specialklubbernes ansvar, at Felis Danica hele tiden er bekendt med specialklubbernes mailadresser. 
Der var ingen kommentarer fra plenarerne og forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
b) FU forslag nr.2 til ændring af § 5 omkring forslagsstillere til Plenarforsamlingen. 
Tom Høj fremlagde forslaget og nævnte at det var udsprunget af et forslag fra Avlsrådet til FU som 
FU havde syntes var en god ide. Forslaget indeholder en præcisering af hvem det er som kan stille 
forslag til Plenarforsamlingen. FU har dog ændret i det oprindelige forslag fra Avlsrådet, idet 
Klagenævnet var nævnt som mulige forslagsstillere i det oprindelige forslag. Da FU finder at 
Klagenævnet skal fungere som en uvildig instans under Felis Danica vil det ikke være passende, at 
Klagenævnet selv kan stille forslag til deres eget arbejdsområde. 
Der var ingen kommentarer fra plenarerne og forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 7 Fastsættelse af kontingent m.v. 
Susanne Christoffersen fremlagde forslaget til forhøjelse af priserne på stamtavler, stamnavne samt 
kontingentet til Felis Danica. 
Hun lagde vægt på at hele prisforhøjelsen vil gå til Felis Danica og at klubberne fremover får det 
samme beløb pr. stamtavle som de får i dag. 
Plenarerne havde ingen kommentarer og stigningerne blev enstemmigt vedtaget. Dette betyder at 
prisstigningerne træder i kraft pr. 01. juli 2008. 
 
 



Ad 8 Budget. 
Susanne Christoffersen fremlagde budgettet, i hvilket der bl.a. er afsat beløb til et nyt 
stambogssystem, en separat post til Felis Danicas topkatte, Mentorrådet der er under opstart samt 
nyt IT-udstyr til Stambogsføreren. 
Der var ingen kommentarer fra plenarerne og forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 9 Indkomne forslag. 
a) Forslaget vedr. RUS standarden var vedtaget hos KK, DK og JK. Repræsentanten for Russian 
Blue Klubben, Maria Malevitch, fik ordet for ganske kort at nævne de væsentlige ændringer. Det 
blev nævnt fra salen, at der i forslaget mangler en generel beskrivelse af racen, hvilket er et punkt 
som FIFe lægger vægt på, at der indarbejdes i standarderne. 
Tom Høj bad om plenarernes tilslutning til, at der i forbindelse med en evt. vedtagelse ville blive 
givet mandat til at FU og Russian Blue Klubben i fællesskab får udarbejdet dette inden fristen for at 
fremsende forslag til FIFe udløber. 
Plenarerne gik herefter til afstemning og forslaget blev enstemmigt vedtaget med tildeling af det 
omtalte mandat. 
 
b) Forslag fra FU omkring at ændringer til standarder skal vedtages i Breed Councils før de kan 
behandles på FIFe’s Generalforsamling. 
Per Baden gjorde opmærksom på at de nuværende vedtægter ikke giver FU mulighed for at 
fremsætte andet end vedtægtsændringsforslag, men bad plenarerne om opbakning til at man med 
baggrund i de netop vedtagne vedtægtsændringer alligevel behandlede de indkomne forslag fra FU. 
Dette blev sat under afstemning og enstemmigt vedtaget. 
Camilla Scharff fremlagde forslaget imens Tom Høj uddelte det ændringsforslag, som var blevet 
lavet efter at forslaget var blevet udsendt sammen med indkaldelsen. Ændringerne går på nogle 
sproglige opstramninger og præciseringer. 
Camilla begrundede opdelingen i to forslag med at FU mener det er vigtigt at få flyttet nogle 
kompetencer på de enkelte racer ud til de respektive Breed Councils og at FU havde vurderet at 
forslagene ville have større chancer for at blive vedtaget i FIFe, hvis de var delt i to. 
Der var ingen kommentarer fra plenarerne og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
c) Forslag fra FU om at Breed Councils kan fremsætte 1 forslag direkte til FIFe’s 
Generalforsamling. 
Camilla Scharff fremlagde forslaget, der siden udsendelsen havde fået et ændringsforslag, således at 
Breed Councils kun kan fremsætte 1 forslag hvert andet år. Begrundelsen herfor var at forbedre 
forslagets chancer for vedtagelse i FIFe. 
Der var ingen kommentarer fra plenarerne og forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
d) Forslag fra Jyrak om standardkøbsaftalen. 
Lars Seifert-Thorsen oplyste at forslaget var blevet trukket på Jyraks generalforsamling, men at det 
var Jyraks indstilling, at FU skulle behandle den sproglige ændring i aftalen. FU tilkendegav, at de 
vil se på sagen. 
 



e) Forslag fra Jyrak om huskatte skal kunne deltage på lige fod som racekatte i kl. 17 og 18. 
Lars Seifert-Thorsen fremlagde forslaget og nævnte at det gik ud på separate veteran- og 
pensionistklasser for huskattene. 
Inge Nord forespurgte om hvordan man kunne kende alderen på huskattene. 
Efter dette gik forsamlingen til afstemning. Der var 9 stemmer for og 12 stemmer imod. Forslaget 
faldet. 
 
f) Forslag fra Jyrak om langhårede huskatte skal kunne deltage på lige fod som korthårede huskatte. 
Forslaget trukket, idet det var faldet på Jyraks generalforsamling. 
 
g) Forslag fra Katteklubben om BIS han og BIS hun i kl. 11. 
Inge Nord fremlagde forslaget der var blevet vedtaget på Katteklubbens generalforsamling. Der var 
ingen kommentarer og afstemningen resulterede i 1 stemme for og 20 stemmer imod. Forslaget 
faldet. 
 
h) FU forslag om sletning af fransk som officielt FIFe sprog. 
Tom Høj fremlagde forslaget og nævnte i sin begrundelse at det er meget dyrt for FIFe at have 
simultantolke til fransk i forbindelse med FIFe’s Generalforsamling og at disse stort set ikke 
benyttes. 
Inge Nord mente, at fransk også skal slettes i dommer- og udstillingsreglerne som en konsekvens af 
dette forslag. Tom Høj medgik at det skal udpensles og bad om mandat til at FU skal sørge for dette 
inden videresendelse af forslaget til FIFe. 
Plenarerne vedtog enstemmigt forslaget, idet FU skal sørge for de nødvendige tilføjelser i dommer- 
og udstillingsreglerne. 
 
Ad 10 Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s Generalforsamling. 
Tom Høj argumenterede for at forslagene vedr. RUS-standarden, fjernelsen af fransk og det første 
forslag om Breed Councils skulle sendes videre. 
Der udspandt sig en lidt længerevarende diskussion om hvorvidt vi kunne tro på at fjernelsen af 
fransk som officielt sprog ville blive stillet fra et af de andre lande. Dette er ikke helt sikkert, men 
umiddelbart tror vi på det. 
Efter noget yderligere diskussion, hvor Marianne Seifert-Thorsen gjorde opmærksom på at Jyraks 
generalforsamling havde opstillet en prioriteret rækkefølge af forslagene blev der opstillet to 
valgmuligheder. 
A: At punkt 9h (fjernelse af fransk) afventer og B: At punkt 9c (muligheden for Breed Councils for 
at fremsætte forslag til FIFe’s Generalforsamling) afventer. 
Plenarerne vedtog enstemmigt mulighed A og det er derfor forslaget om ændring af RUS-
standarden samt de to forslag vedr. Breed Councils der fremsendes til FIFe’s Generalforsamling i 
2008. Forslaget vedr. fjernelse af fransk som officielt FIFe sprog ligger over og kan fremsendes til 
FIFe i 2009 uden at blive behandlet yderligere, forudsat der ikke vælges andre forslag til 
fremsendelse til FIFe på FDs Plenarforsamling 2009. 
 
Ad 11 Valg af sekretær og 3 FU-medlemmer. 
Qua de netop vedtagne vedtægtsændringer foreslog dirigenten, at man så bort fra ordlyden om at 
der i lige år skal vælges sekretær og tre FU-medlemmer og at man i stedet valgte 4 FU-medlemmer. 
Plenarforsamlingen tiltrådte dette uden diskussion. 
 



Inden valget bad Tom Høj om ordet og fortalte at stambogsføreren var blevet ringet op af en person 
med en tillidspost i en af de fire hovedklubber. Samtalen havde drejet sig om hvorvidt det var 
korrekt at stambogsføreren var ved at sige sin stilling op. Tom kunne fremføre at dette var et absolut 
grundløst rygte og bad om ikke at vi alle kunne gøre noget for at stoppe den slags rygter. 
 
Per Baden opsummerede at der var 4 pladser til FU som var på ordinært valg og at der desuden 
skulle afholdes suppleringsvalg til 2 pladser, idet Camilla Scharff og Jeanette Quistgaard Steensen 
havde valgt at trække sig i utide. 
Da de 4 hovedklubber havde fremsat deres kandidater til de 4 ordinære pladser bad Jette Rybak om 
ordet. Jette fremførte at der kunne være nogle habilitetsproblemer for Heidi Tværmose, idet hun 
både ville komme til at sidde på arbejdsgiver- og arbejdstagerside når der skulle diskuteres sager 
omkring stambogsføreren. Tom Høj sagde, at Heidi ville forlade mødet når der skulle diskuteres 
disse sager. Jette Rybak fremhævede, at dette ikke ville være bindende for Heidi og det blev derfor 
besluttet, at der skal udarbejdes et internt notat i FU, underskrevet af Heidi Tværmose, hvoraf det 
fremgår at Heidi altid vil være inhabil i FU i sager der vedr. arbejdsgiver-/arbejdstager forhold. 
 
Efter et fredsvalg blev følgende valgt: 
Hanne Kaarsberg – for 2 år 
Lars Seifert-Thorsen – for 2 år 
Hanne Nielsen – for 2 år 
Heidi Tværmose – for 2 år 
Linda Seistrup – for 1 år 
Preben Bendixen – for 1 år 
 
Ad 12 Valg af kasserer. 
FU foreslog Christina Kyed, der efter kort at have præsenteret sig blev valgt med akklamation. 
 
Herefter bad Tom Høj om ordet og takkede den afgående kasserer og de afgående FU-medlemmer 
for deres arbejde og overrakte en gavekurv til hver af dem. 
 
Ad 13 Valg af repræsentanter til FIFe’s Generalforsamling. 
Felis Danicas formand, Tom Høj, er født delegat til FIFe’s Generalforsamling. Da posten som 
bisidder går på skift mellem de fire hovedklubber og det denne gang var Katteklubbens tur, blev 
Inge Nord valgt som bisidder. 
 
Ad 14 Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Der blev opstillet tre kandidater som revisorer, der hver især fik mulighed for kort at præsentere sig. 
Herefter overgik man til valg af revisorer og resultatet faldt således ud: 
Jette Rybak – 12 stemmer 
Susanne Christoffersen – 12 stemmer 
Hans Ibsen – 10 stemmer 
Jette og Susanne er derfor valgt. 
 
Som revisorsuppleanter blev opstillet 
Per Hilfling-Olesen og Hans Ibsen. Disse blev begge valgt med akklamation. 
 



Ad 15 Valg af Avlsrådsmedlemmer og 2 suppleanter. 
Inden man kunne overgå til valget udspandt sig en længere diskussion om det foreningsmæssigt 
lovlige i at ”fyre” et Avlsrådsmedlem som ikke har lavet noget igennem meget lang tid og som 
Avlsrådet ikke kan komme i kontakt med, hverken via mail, SMS, telefon eller pr. brev. 
Per Baden indskærpede at man kun kan "fyre" et valgt medlem af et råd, såfremt det har været 
skrevet op som et punkt på dagsordenen. 
Tom Høj udtalte at han om nødvendigt ville stille et mistillidsvotum til personen på FUs vegne. 
Lars Seifert-Thorsen havde netop været ude for en lignende sag i en anden forening og havde 
undersøgt dette nøjere. Lars mente ikke det var muligt at ”fyre” en person der er valgt for en 
turnusperiode, hvis det ikke fremgår af dagsordenen at dette skal behandles. 
Per Baden indskærpede at et mistillidsvotum ikke nødvendigvis ville betyde at personen trak sig fra 
sin valgte tillidspost. 
Efter yderligere diskussion frem og tilbage suspenderede dirigenten plenarforsamlingen og en 
repræsentant fra hver hovedklub gik sammen med Felis Danicas formand, dirigenten og Avlsrådets 
formand i et separat lokale for at rådslå. 
Da generalforsamlingen blev genoptaget fremlagde dirigenten et beslutningsforslag til 
plenarforsamlingen: ”Pågældende Avlsrådsmedlems manglende respons på mail, brev, telefon og 
SMS, opfattes som en de facto udmeldelse af Avlsrådet”. 
Beslutningsforslaget blev sat under afstemning og der var 12 stemmer for og 9 stemmer imod. 
Beslutningsforslaget vedtaget. 
 
Dette betød at der var 2 pladser for 3 år og 1 plads for 1 år ledige. 
Plenarerne stemte først om kandidaterne til de 3-årige pladser, kandidaterne var: 
Jan Krag 
Charly Riis 
Da der ikke var yderligere kandidater blev Jan og Charly valgt med akklamation. 
 
Herefter blev Kirsten Foldager foreslået til den 1-årige plads og valgt med akklamation. 
 
Der blev opstillet tre kandidater til de to suppleantposter og resultatet blev: 
Susanne Wehnert – 14 stemmer 
René Rasmussen – 19 stemmer 
Minna Krogh – 7 stemmer 
Susanne og René er derfor valgt som suppleanter. 
 
Ad 16 Valg af klagenævn. 
Allan Lund Christensen og Birgitte Kold Kjeldsen genopstillede begge og blev valgt med 
akklamation. 
Som suppleanter blev Vibeke Lerche og Susan Elvekjær valgt med akklamation. 
 
Ad 17 Eventuelt. 
Fra salen blev referatet fra plenarforsamlingen i 2006 efterlyst. Tom Høj oplyste at dette nu ligger 
tilgængeligt på Felis Danicas hjemmeside. 
Der var ikke yderligere til punktet og Per Baden kunne derfor takke for god ro og orden inden han 
overgav ordet til Tom Høj. 
 



Tom Høj bad om ikke vi fremover kunne sørge for, at de kandidater der blev opstillet også var 
tilstede på plenarforsamlingen, idet han fandt det noget surrealistisk, at plenarerne skulle stemme på 
folk, der ikke var fremmødt. 
 
Med disse ord takkede Tom for fremmødet og ønskede alle en god hjemtur. 
 
Underskrevet af 
 
 
 
 
Lars Seifert-Thorsen, referent Per Baden, dirigent Tom Høj, formand 

 


