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Beretning 2009 

Medlemstal, plenarer og FU 

Det er tredje år vi udelukkende benytter 
hovedmedlemmer til fordeling af plena-
rer. Der er en lille stigning på 43 i sam-
let antal medlemmer, der næsten opve-
jer sidste års samlede fald på 53. Det 
giver følgende plenarer: 

 

Året siden sidste plenarforsamling har været begivenhedsrigt, hvilket de fleste normalt vil 
anse for at være et godt signal. Desværre har en del af begivenhederne været af en karak-
ter vi helst var foruden, og vi har brug en meget stor del af tiden på at træffe beslutnin-
ger, omgøre disse beslutninger efterfølgende for i nogle tilfælde at omgøre dem endnu en 
gang! 

Året har båret præg af at nogle har haft vanskeligere end andre ved at anerkende en fler-
talsbeslutning, også selv om den var ganske betydelig. Dette kombineret med en for nogle 
lubbers vedkommende hyppig udskiftning af repræsentanter i FU har gjort det nærmest 
umuligt at komme videre i en proces, da der på ny skulle forklares en given baggrund 
hvorefter der ofte har været en anden opfattelse af situationen. 

Situationen har gennem året spidset til, og i efteråret oplevede vi, at et mangeårigt med-
lem af FU meddelte, at hun trak sig med øjeblikkelig virkning og for få uger siden opleve-
de vi, at et medlem af Felis Danica meddelte, at de ikke ønskede at være repræsenteret i 
FU for nærværende. Dette medlem har efterfølgende meddelt at de – selvfølgelig – ønsker 
at være en del af FU/FD, og der har været afholdt et møde der udmøntede sig i en fælles 
udtalelse. FU er nu igen fuldtallig, og det er min overbevisning at der er et reelt ønske og 
vilje til at arbejde frem mod et fælles mål til gavn for vores passion – kattene. 

Jeg føler det dog nødvendigt at nævne et par de store sager der har været på dagsorde-
nen i løbet af året, hvor FU har truffet et par markante beslutninger, hvor der er stoppet 
fra serviceydelser til et antal medlemmer, fordi de ikke er efterkommet en afgørelse fra 
Klagenævnet og/eller FU. En enkelt af disse har afstedkommet en stævning. Det er ikke 
første gang der udtages stævning mod Felis Danica, og vi forholder os naturligvis til den 
på en saglig vis. 

Vi har ligeledes i årets løb lukket stamtavlerne for en række katte, da de indeholdt ikke 
anerkendte racer. Vi har fra nogle af de implicerede fået læst og påskrevet at der var givet 
tilladelse, men trods opfordring hertil, har vi ikke modtaget dokumentation herfor. Jeg 
har forespurgt ved FIFe om det kunne have sin rigtighed at der skulle være givet dispen-
sation, hvilket FIFe har afkræftet. Der foreligger ingen dispensation! Det er ærgerligt, at 
der skal bruges tid på den slag unødvendige krumspring. 

Endelig har vi for nylig haft en sag, hvor FU har tilkendegivet at en given opførsel ikke 

var foreneligt med at være underlagt Felis Danica. Jeg understreger her, at vi ikke har 
forholdt os til de udtalelser der er bragt, men alene har forholdt os til fremgangsmåden. 
Denne sag har haft vidtgående konsekvenser, og der vil i en periode nok være lidt rørte 
vande. Denne sag har ligeledes afstedkommet, at forretningsudvalget har fundet det nød-
vendigt at henlede en dommerelevs opmærksomhed FIFe’s Code of Ethics for dommere og 
dommerelever, idet det er FU’s opfattelse, at den pågældende ikke lever op til disse. A pro 
pos dommere, så har vi i årets løb haft en forprøve, og Stephanie Seraie har bestået den-
ne med næsten 100% rigtige. Tillykke med det flotte resultat.  

  2006 2007 2008 2009 Plenar 

JK 2195 1134 1085 1085 9 

RK 1257 665 692 727 6 

DK 1287 591 571 529 4 

KK 565 206 195 245 2 

I alt 5304 2596 2543 2586 43 
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Der er i Danmark foreningsfrihed, og hver enkelt forening har frihed til at bestemme 
hvilke etiske normsæt der skal være gældende eller hvilken adfærd man vil acceptere el-
ler ikke acceptere. Denne adfærd kan bl.a. styres f.x. at stoppe for udstedelse af stamtav-
ler, hvilket dog kun yderst sjældent sker. Når FU træffer en sådan beslutning, kan det 
ikke sidestilles med, at den pågældende ikke kan opdrætte racekatte! Der er frit slag for 
at få stamtavler i andre forbund der accepterer den adfærd som vi i FD tager afstand fra. 
Der er med andre ord ikke tale om et monopol, hvilket byretten også har givet medhold i 
en sådan sag. 

Vi skal måske benytte denne situation til at se på om vi skal arbejde mod at få et sæt eti-
ske regler der beskriver hvorledes vi bør opføre os. Det gør ikke noget vi har en holdning. 

Som jeg indledte med har der været en hyppig udskiftning af repræsentanter i FU, så jeg 
vil her sige en tak til hver og en af de der har været med for den indsat i har ydet på veg-
ne af jeres respektive klubber – ingen nævnt ingen glemt – og en særlig tak til de af jer 
der har været stabile fremmødere. 

Mødeaktivitet 

Der har i årets løb været afholdt 7 FU-møder + telefonmøder. Her udover har vi afholdt 
møde med Klagenævn, Avlsråd og Specialklubberne. 

Inge Nord og jeg deltog i FIFe’s generalforsamling i Poprad i maj, hvor vi kæmpede bravt 
for de danske forslag. Det var fast arbejde med kontaktet på tværs af landene og mange 
kontakter hjem, men desværre gik forslaget ikke igennem. 

Nordisk møde blev i år afholdt i Reykjavik, hvor jeg skulle have deltaget sammen med 
Bette Lind. Mit arbejde forhindrede mig i at tage af sted, så Bette var ene om at tale FD’s 
sag. Der blev på mødet berørt emner som show licens, open doors policy, hvorfor udstede 
nye stamtavler ved import i stedet for at bruge den stamtavler der følger med. Der vil 
komme et skriv herom i Kattemagasinet.  

Endelig har Felis Danica en bestyrelsespost i Det Danske Katteregister, hvor jegh ar del-
taget i 2 møder, og det næste er i den kommende uge. 

Stambogsføring 

På stambogssiden har der igen i år væ-
ret en stigning, og der blev i 2008 ud-
stedt 7.241 stamtavler mod 6.266 i 
2007 – det er en stigning på 975 hvilket 
er meget flot. En mindre del af disse er 
fra efterslæbet forrige år 

Der er i 2008 udstedt 229 nye stamnavne, hvilket er 41 mere end i 2007. Ganske flot 
udvikling og tegn på, at der sker noget i klubberne. 

Sidste år kunne jeg berette, at stambogsføringssystemet oprindeligt var designet til at 
håndtere væsentligt mindre datamængder end der er i dag, hvilket desværre betød, at der 

dagligt var problemer med driftsstabiliteten, så vi havde været nødsaget til at dele stam-
bogen op i to selvstændige dele. Denne situation er desværre uændret, dog således der er 
nedsat et udvalg der arbejder mod en løsning. Dette udvalg har i en periode kørt på me-
get lavt blus, da der ikke var ensartet opfattelse af hvordan opgaven skulle løses. Udval-
get er nu i gang igen, og seneste melding lyder på, at der indenfor en meget kort tidshori-
sont skulle kunne blive præsenteret et oplæg for FU. Det glæder vi os alle meget til, ikke 
mindst stambogsføreren. 

Vi har i en periode været uden stambogsstatistik, men systemet er nu rettet til så vi kan 
få nøgle tal til at viderebygge på statistikken, og Jette Kongensgaard har været så venlig 

  2005 2006 2007 2008   

JK 2790 2733 2773 3063 290 

RK 1718 1720 1841 1967 126 

DK 1279 1255 1226 1490 264 

KK 575 483 426 721 295 

I alt 6362 6191 6266 7241 975 
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at lave et sammenkog heraf, hvilket ligger på bordene. Det vil ligeledes blive tilgængeligt 
på Felis Danicas hjemmeside.  

 

Andre organisationer 

TICA har meldt sin ankomst i Danmark, og de har afholdt de første udstillinger med stor 
succes. Vi bør se TICA – og andre forbund – som alternativer og konkurrenter, men ikke 
som fjender. De er kommet for at blive, og jeg er overbevist om, at vi – FIFe og Felis Dani-
ca – sagtens kan tage konkurrencen op, hvis vi vel og mærke vil. Konkurrence er sundt, 
og man udvikler sig som regel heraf. Dialog og samarbejde er vejen frem, og vi skal nok 
klare os. 

Kattemasinet 

Kattemagasinet er året igennem blevet produceret af en redaktionsgruppe og er udkom-
met 4 gange. Vi kunne ønske os lidt mere opsøgende journalistik, men det er ikke altid 

nemt at få tingene til at gå op i en højere enhed. 

FU vil gerne sig tak for indsatsen og det flotte blad.  

Klagenævnet 

Klagenævnet har fremsendt en rapport, hvoraf fremgår, at der i 2008 er modtaget 17 nye 
sager. Nævnet har truffet afgørelse i 16 sager og overgivet en sag til FU uden behandling. 
Der verserer på nuværende tidspunkt 9 sager i nævnet. 

Klagenævnet skulle arbejde med et oplæg til revision af reglerne for Klagenævnet, men er 
kommet frem til, at dette indeholder så mange politiske aspekter, at man afstår herfra, 
og oiverlader det til FU. Af samme årsag er der ikke noget konkret forslag på denne ple-
narforsamling, og FU vil arbejde med det. 

Klagenævnets årsrapport er tilgængelig på Felis Danicas hjemmeside i løbet af aftenen. 

Avlsrådet 

AR har arbejdet videre med workability og udarbejdet en række nye formularer, der blev 
taget i brug. I denne forbindelse har der været afholdt et seminar med stambogssekretæ-
rerne hvor de nye blanketter og workability dokumentet blev gennemgået. Desværre hav-
de kun 2 stambogssekretærer fundet vej til seminaret, men de fik til gengæld et meget 
stort udbytte af det. En stor tak til AR for dette arbejde. 

AR vil aflægge deres årsrapport senere, og den vil ligeledes være tilgængelig på hjemme-
siden i løbet af aftenen. 

Hjemmesiden 

Som den opmærksom lytter måske har bemærket, så har jeg et par gange nævnt, at ”no-
get” ville ligge på hjemmesiden i løbet af aftenen. 

Hjemmesiden er ikke færdigopdateret, men der er sket store ting siden sidste år, og sker 
ofte opdateringer og tilpasninger. Et par gange har vi været for hurtige og fået fjernet re-
levant materialer, men det er hurtigt kommet retur når vi blev opmærksom på det. 

Tak til de involverede, og ikke mindst Marianne Seifert-Thorsen der har været primus 
motor for at få opdateringerne sat i bevægelse. 
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Forretningsudvalget 

Som jeg indledte med, så har der også i år været udskiftninger i FU’s sammensætning, og 
det har ikke altid været lige let – eller rart – at deltage i FU møder. Som en konsekvens 
heraf, har vi heller ikke fået arbejdet så meget med vedtægtsændringerne som vi gerne 
ville, og derfor har vi nogen bemærkninger til det fremsatte forslag som vi skal behandele 
senere. 

Som I ved har jeg i efteråret meddelt at jeg ikke ønskede at genopstille, og Bette Lind er 
ved et fredsvalg valgt som ny formand for Felis Danica. Selv om Bette er en erfaren dame 
i kattesporten, så tag godt imod hende og hjælp hende i gang med arbejdet – der er man-
ge store opgaver forude. 

Tak for denne gang og god vind i sejlene. 


