
 

Referat fra den Ekstraordinær Plenarforsamling 
Lørdag den 4. juli 2009 kl. 10.00 
Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
 
 
 
 
I overensstemmelse med vedtagelse på den ordinære Plenarforsamling, søndag den 22. februar, 
2009, afholdes ekstraordinær Plenarforsamling med det formål at vedtage et komplet revideret 
sæt love og regler for Felis Danica. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Valgt som dirigent: Lars Seifert-Thorsen (LS-T)  
Valgt som referent: Pia Slot 
 

LS-T erklærer den ekstraordinære Plenarforsamling for lovligt indvarslet, da de fire medlemmer 
var varslet iht. vedtægterne og med angivelse af korrekt dagsorden. 
 
Fremmødte plenarer: 
Katteklubben: Heidi Tværmose og Kirsten Ulsø. 
DARAK: Christina Davidsen, Thorsten Jespersen, Aase Nissen og Hanne Kaarsberg.  
Racekatten: Frants Metzker, Vivi Fletcher, Birte Schobius, Preben Bendixen, Tina Christensen, Pia 
Børgesen.  
JYRAK: Susanne Wehnert, Ole Amstrup, Pia Slot, Brian Sørensen, Simone Søderberg, Annie 
Orthmann, Christel Orthmann, Peter Hansen og Claus Wehnert. 
  
 
Der er således fremmødt i alt 21 plenarer samt Felis Danicas formand. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Valgt for JYRAK: Claus Wehnert 
Valgt for Katteklubben: Heidi Tværmose 
Valgt for DARAK: Thorsten Jespersen 
Valgt for Racekatten: Frans Metzker. 
 
3. Vedtægtsændringer 

Det påpeges af Jyrak og LS-T at vedtægtsændringer kun kan vedtages med 2/3 stemmer 
for, svarende til 14 stemmer for et forslag, for at det kan vedtages. 
 

Følgende rækkefølge foreslås af LS-T. 
 
Felis Danicas vedtægter 
Det Etiske Regelsæt for opdrættere og udstillere 



 

Regler for Avlsrådet 
Regler for Klagenævnet 
Regler for Mentorrådet 
 
Dette tiltrædes af de fremmødte plenarer. 
 
Det påpeges at Forretningsorden for Forretningsudvalget ikke skal behandles af den 
ekstraordinære Plenarforsamling, men direkte i Forretningsudvalget, selvom den er sendt ud til 
alle plenarer. 
 
Med hensyn til behandling og vedtagelse af de fremsatte ændringer foreslås det af Felis Danicas 
formand Bette Lind (BL) i samråd med LS-T at vedtægtsændringer gennemgås og vedtages 
paragraf for paragraf. Dette vedtages enstemmigt af de fremmødte plenarer. 
 
Principiel diskussion om rettelser af kommaer, slåfejl/stavefejl mv. Det vedtages at disse 
ændringer skal påpeges, da det at flytte et komma kan give meningsændring i det skrevne. 
 
§ 1: Ingen ændringer. – Vedtaget med 21 stemmer for. 
 
§ 2: Der foretages en redaktionel rettelse af tegnsætningen – Vedtaget med 21 stemmer for. 
 
§ 3: Ordet klub/racekatteklubber erstattes med ordet hovedklub samt redaktionelle rettelser af 
tegnsætning, mv. 
Det er yderligere specificeret at regler for specialklubber er omhandlet i Regelsæt for 
Specialklubber som en særskilt del af vedtægterne og ikke i et appendiks som tidligere anført. 
Generel diskussion af regler for optagelse af nye hovedklubber af Felis Danica, hvilket er nyindført 
i denne paragraf. Der stilles ændringsforslag af dels Katteklubben og Jyrak. Der stemmes først for 
den mest vidtgående ændring - Jyraks – Således at man har ret til at blive optaget som hovedklub 
under Felis Danica, hvis man opfylder de i paragraffen opstillede betingelser.  
DARAK og Katteklubben ønskede at de havde haft mulighed for at diskutere denne ændring med 
deres bestyrelse/medlemmer, da de anser dette for en væsentlig ændring. Racekatten/Vivi 
Fletcher (VF) fremfører at hvad er argumentet for ikke at ville optage nye medlemmer, der er i dag 
konkurrence til Felis Danica fra f.eks. TICA og CFA, hvilket ikke tidligere var tilfældet. Derefter 
generel diskussion af konsekvenser ved optagelse, yderligere kriterier mv. Dette fører ikke til 
yderligere ændringsforslag. 
Jyrak beder om at ændringen sættes til afstemning og ikke afvente den ordinære 
Plenarforsamling. 
 
Ændringerne vedtaget med 16 stemmer for og 5 imod. 
 
Katteklubben/Kirsten Ulsø (KU) fremsætter herefter ændringsforslag til det i § 3 netop vedtagne. 
Det ønskes at der indføjes et ”kan” i optagelsen af nye klubber. Jyrak påpeger at dette vil være en 
omgørelse af det netop vedtagne, og at der derfor ikke kan stemmes for dette nye 
ændringsforslag uden at § 2 skal behandles igen. 
 
Ændringsforslaget sættes til afstemning – Det falder med 5 stemmer for og16 stemmer imod. 



 

 
Hele § 3 sættes til afstemning med den nye tekst og de vedtagne ændringer i teksten. 
Vedtægtsændringen vedtages med 16 stemmer for og 5 imod. 
 
§ 4: De foreslåede redaktionelle ændringer samt skærpelse af hvem, der kan repræsentere 
Specialklubberne på Plenarforsamlingen indføres i paragraffen. 
Darak/Hanne Kaarsberg (HK) har fremsendt et ændringsforslag til Forretningsudvalget, hvor der 
stilles ændringsforslag til paragraffen iht. afholdelse af ekstraordinær Plenarforsamling, således at 
hovedklubberne har antal plenarer svarende til deres medlemstal 30 dage før afholdelse af den 
ekstraordinære Plenarforsamling. Dette diskuteres af hovedklubbernes plenarer og indsættes i 
paragraffen. 
 
Vedtægtsændringerne vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
§ 5: Afholdelse af Plenarforsamling. Der er foretaget enkelte rettelser iht. udfærdigelse af selve 
dagsordenen ved at flytte rundt på nogle af punkterne bl.a. budget. Der er ligeledes foretaget 
redaktionelle rettelser i teksten. Derudover en større rettelse iht. afholdelse af ekstraordinær 
Plenarforsamling. Således er det klarificeret, hvordan en ekstraordinær Plenarforsamling bør 
afholdes, og hvordan den indkaldes mv. 
Jyrak: Får disse rettelser indflydelse på de netop vedtagne ændringer i § 3. LS-T påpeger at punktet 
vedr. optagelse af nye klubber skal være på dagsordenen idet optagelse kun kan ske på den 
ordinære/ekstraordinær Plenarforsamling. 
Racekatten/VF ønsker oplyst, hvorfor disse vedtægtsændringer ikke blev sat til afstemning på den 
ordinære Plenarforsamling og om dette ikke havde været den korrekte måde at gøre tingene på. 
Felis Danicas formand BL svarer at vedtægterne på daværende tidspunkt ikke var gennemarbejdet 
ordentligt, og at man derfor dengang fra Forretningsudvalget ønskede tid til at få gennemarbejdet 
alle paragraffer og regler ordentligt, og afholde en ekstraordinær Plenarforsamling med kun dette 
punkt på dagsordenen. VF kommenterer om dette er en legalisering af at tingene ikke er ordentligt 
gennemarbejdet, når forslag indsendes til Plenarforsamling. Dette mener de tilstedeværende 
plenarer ikke vil være kutyme. 
 
Ændringerne med det fremsatte ændringsforslag vedtages med 21 for og 0 imod. 

 
§ 6: Denne paragraf er flyttet op på dagsordenen uden yderligere ændringer. 
 

Dette vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 

§ 7: Jyrak fremsætter ændringsforslag til det på den ordinære Plenarforsamling fremsatte forslag 
om at ansatte i Felis Danica ikke kan sidde i Forretningsudvalget – Resten af forslaget slettes. Dette 
indsættes som nyt stk. 1 i paragraffen. 
LS-T opfordrer til at ændringerne i denne paragraf tages afsnit for afsnit, da der er betydelige 
rettelser i paragraffen. HT påpeger for god ordens skyld at hun selv har valgt under punkter vedr. 
hendes ansættelse at erklære sig inhabil og forlade Forretningsudvalgsmøderne. 
 
Stk. 1: Vedtages med 21 for og 0 imod. 
 



 

Stk. 2: DARAK/Hanne Kaarsberg (HK) har fremsat et ændringsforslag vedr. hvad formanden kan og 
ikke kan under pkt. a:  
Pkt. a: Felis Danicas formand kan ikke have en bestyrelsespost eller have et tillidshverv i en 
hovedklub samtidig med sit formandskab for Felis Danica. Jyrak påpeger at Jyrak ikke kan gå ind 
for denne formulering, og foreslår at ordet tillidshverv slettes. Tillidshverv slettes, fordi som 
Katteklubben/(HT) påpeger, man må vel godt have et tilhørsforhold til katteverdenen. DARAK/HK 
trækker sit ændringsforslag. 
 
Pkt. b: Her er indsat en procedure for, hvis formanden fratræder sin post i utide. Racekatten 
fremsætter forslag om, hvad der gøres, hvis der er under 6 mdr. til den ordinære Plenarforsamling. 
 
Vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
Pkt. c: Her er indsat ordinære valgperioder i stedet for ordet perioder, set i forhold til det nye pkt. 
b. 
 
Vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
Pkt. d: Dette punkt er tilføjet, således at det nu er stadfæstet, hvornår den nyvalgte formand for 
Felis Danica tiltræder. 
 
Vedtages med 21 stemmer og 0 stemmer imod. 
 
Pkt. e: Dette punkt er sat ind, da der i de nuværende vedtægter ikke kan fremsættes mistillid til 
den siddende formand. 
Dette punkt diskuteres vedr. stemmelighed og det forholder sig således at ved stemmelighed i 
Forretningsudvalget er forslaget faldet. 
Jyrak har betænkelighed ved overhovedet at have dette punkt i vedtægterne, da formanden for 
Felis Danica vælges ved urafstemning og således ikke af Felis Danicas medlemmer – de fire 
hovedklubber. Derfor bør hele punktet slettes, da formanden er valgt direkte af/blandt 
hovedklubbernes medlemmer. Det kan både være hovedklubber og/eller medlemmer, der 
opstiller formanden. Dette kan hverken Forretningsudvalget eller Plenarforsamlingen omgå. 
Der diskuteres, specielt mht. valgproceduren og medlemmernes reelle indflydelse. BL foreslår at 
hvis teksten ændres til at Plenarforsamlingen kan: Ved beslutning på Plenarforsamlingen udtrykke 
mistillid til den siddende formand og derefter foranstalte afholdelse af en ekstraordinær 
Plenarforsamling for at afholde nyvalg. Således at Forretningsudvalget ikke kan fremsætte 
mistillidsvotum til den siddende formand kun Plenarforsamlingen har mandat til dette. 
 
Ændringen med indførelse af pkt. e falder med 12 for og 9 imod, da der ikke er mindst 2/3 
stemmer for forslaget. 
 
Stk. 3: Dette er tilsvarende punkterne vedr. formanden, men her omhandlende kassereren: Da det 
er Plenarforsamlingen, der har valgt kassereren, kan Forretningsudvalget her fremsætte mistillid til 
kassereren, da de repræsenterer Felis Danicas medlemmer. 
 
Pkt. a: Vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 



 

 
Pkt. b: Her er der sat en 6 mdrs. buffer ind og det tilføjes for yderligere klarificering at hvis der er 
mindre end 6 mdr. tilbage af valgperioden, kan Forretningsudvalget konstituere en kasserer for 
den resterende del af valgperioden. 
 
Vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
Pkt. c: Her er der indsat mulighed for at der kan udtrykkes mistillid til den siddende kasserer, 
hvilket ikke tidligere har været præciseret i vedtægterne. 
 
Vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
Stk. 4: Her er der slettet noget af teksten, og teksten er yderligere blevet klarificeret via diskussion 
blandt de fremmødte plenarer. 
 
Forslaget vedtages med 20 stemmer for og 0 imod – En plenar havde midlertidigt forladt lokalet. 
 
Stk. 5: Der vil være konsekvensrettelser i denne paragraf iht. de ovenfor vedtagne ændringer i 
vedtægterne. Derudover ændres kan til skal, således at hovedklubberne er forpligtede til at sende 
en suppleant ved forfald af et Forretningsudvalgs medlem. Derudover er mailproceduren slettet 
samt at godkendte referater udsendes via mail og ikke i papirformat. 
 
LS-T påpeger overfor Jyrak/Brian Sørensen (BS) at det foreningsretsligt ikke er muligt ikke at 
godkende et referat, som faktisk beskriver det, der er sket på mødet. Selvfølgeligt kan man bede 
om at få mindretals meninger ført til referatet, men referatet skal godkendes. Således at 
særstandpunkter skal være fremført inden mødet er afsluttet. LS-T påpeger at dette hidrører 
under forretningsorden for Forretningsudvalget og ikke under vedtægterne. 
 
Forslaget vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
Stk. 6: Jyrak påpeger at det bør fremgå af vedtægterne at ingen kan tildeles eneprokura og derfor 
ønsker Jyrak tilføjet ”formanden” til dette punkt. 
 
Denne ændring vedtages med 21 for og 0 imod. 
 
Vedrørende rejsegodtgørelse til Forretningsudvalgsmedlemmerne slettes det i dette punkt og 
fremhæves i forretningsorden for Forretningsudvalget. 
 
Den samlede paragraf vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
§ 8: Darak/HK har fremsat ændringsforslag mht. klarificering af tidsrammen for rettidig indbetaling 
af kontingent til Felis Danica. Det debatteres, hvornår man ønsker at kontingent til Felis Danica 
skal være betalt samt de økonomiske konsekvenser for hovedklubberne. Ordlyden i det fremsatte 
forslag ændres derfor med de fremsatte ændringsforslag. Således at kontingent fremover skal 
være indbetalt før Plenarforsamlingen. 
 



 

Der ændres iht. Specialklubberne, og der er et hængeparti fra Jyraks forslag vedr. 
Specialklubberne bl.a. mht., hvem der kan sidde i bestyrelse for disse. Det besluttes at dette tages 
op under behandling af regler for specialklubber. Der kan ikke ændres i reglerne for specialklubber 
uden at det forudgående er accepteret på et møde med specialklubberne, der typisk holdes i 
november. Først på den efterfølgende plenarforsamling kan ændringer i regler for specialklubber 
vedtages. 
  
Ændringerne vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
LS-T påpeger her overfor den ekstraordinære Plenarforsamling at der er sket redaktionelle 
flytninger af de enkelte paragraffer via renummerering – Hvorfor paragrafferne ikke nu fremstår 
som i de vedtægter, der har været gældende frem til den ekstraordinære Plenarforsamling. 
 
§ 9: Der er foretaget ændring iht. størrelse af udstillingsgebyrerne. Dette forslag blev vedtaget på 
den ordinære Plenarforsamling i 2009 og er derfor indføjet i vedtægterne som selvstændig 
paragraf. Ny ændring er muligheden for at vedtage ændring i udstillingsgebyret på et 
Forretningsudvalgsmøde i stedet for på en plenarforsamling. 
 
Ordet maksimalt udstillingsgebyr foreslås indføjet og den sidste del af paragraffen slettet som 
konsekvens heraf. Dette frafaldes og forslaget sættes til afstemning som det oprindeligt var 
foreslået. 
Det diskuteres, hvorfor Felis Danica skal fastsætte prisen for udstillingsgebyrer. DARAK/Aase 
Nissen fremførte her at det er et vigtigt signal at sende til katteverdenen at vi står sammen, og at 
det derfor er vigtigt at gebyrstørrelsen ligger ved Felis Danica. Katteklubben/KU påpeger endnu 
engang at hun er imod at fastsættelsen ligger her. Jyrak spørger, hvor forskellen principielt ligger 
på stamtavler, stamnavne, mv. og udstillingsgebyrer. BL understreger at Felis Danica også er 
involveret i medlemmernes udstillinger – idet Felis Danica er ansvarlig overfor FIFe. Til sidst sættes 
forslaget til afstemning uden ændringer! 
 
Forslaget med ændringer vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
§ 10: Der er i denne paragraf kun sket redaktionelle tekstændringer. 
Der foreslås yderligere sproglige/redaktionelle rettelser, bl.a. at Felis Danica kan i stedet for må - 
afholde en udstilling pr. kalenderår. 
Jyrak/Susanne Wehnert (SW) ønsker en klarificering om, hvor mange katte der maksimalt må 
komme på en hobbyudstilling. Det fastslås at der ikke er noget maks. antal på, hvor mange katte, 
der må deltage på en hobbyudstilling. 
 
Forslaget vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
§ 11: Der er ændret i ordlyden, således at der står at det tilstræbes at der sidder en jurist og en 
dyrlæge i Klagenævnet. Det er desværre ikke altid muligt at få jurister/dyrlæger til at påtage sig 
disse tillidshverv, hvorfor Klagenævnet ikke ville kunne opfylde de foreskrevne regler – Dette 
ønskes der rettet op på med den nye ordlyd. Derudover præciseres det at Klagenævnet har 
tavshedspligt i verserende sager. 
Derudover behandles regelsættet for klagenævnet i et særskilt punkt. 



 

 
Forslaget vedtages med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
§ 12: Der stilles ændringsforslag til antallet af medlemmer i Avlsrådet, således at det nedsættes til 
5 medlemmer i stedet for 7. Forslaget mht. nedsættelse af antallet af medlemmer sker på 
baggrund af at der har været klager fra hovedklubbernes medlemmer over den lange 
sagsbehandlingstid i Avlsrådet. Det udtrykkes fra forsamlingen at man kan tilslutte sig disse klager 
og at man ved en nedsættelse af antallet håber på at kunne opnå en hurtigere sagsbehandling. 
Der har ikke været afholdt de fornødne møder over en længere periode, og dette håber man også 
ved en nedsættelse af antallet af medlemmer at kunne få rettet op på - idet det dog også blev 
fremhævet at det meste arbejde i AR foregår på elektronisk basis, hvorfor fysiske møder ikke altid 
er nødvendige. 
 
Forslaget vedtaget med 21 stemmer for og 0 imod 
 
§ 13: Denne paragraf er ny i forhold til de gamle vedtægters §12 A. Der blev ikke fremsat 
ændringsforslag eller foreslået redaktionelle ændringer til indholdet i denne nye paragraf.  
Paragraffen blev vedtaget med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
§ 14: Det er foretaget redaktionelle ændringer og opdatering af denne paragraf. 
 
Forslaget vedtaget med 21 stemmer for og 0 imod. 
 
§ 15: Dele af denne paragraf – stk. 1 er tilføjet, da dette blev vedtaget på FIFes generalforsamling 
og derfor skal indføjes i Felis Danicas vedtægter. Det er oversat direkte fra FIFes vedtægter. Der 
blev yderligere tilføjet ordet ”markeder mv”. på foranledning af Jyrak/SW for klarificering og som 
en national foranstaltning. 
 
Vedr. stk. 2, HT: Der sker formelt allerede en mindre registrering af sundhedsrelaterede 
oplysninger i Felis Danica ved kryptorchid-, navlebrok- og høre attester. Når der kommer et nyt 
stambogsføringssystem vil der med stor sandsynlighed blive yderligere muligheder for at 
registrere øvrige sundhedsrelaterede oplysninger centralt. 
 
Felis Danicas nye Etiske regelsæt indføres som stk. 5. Derudover indføres at Felis Danica har 
mulighed for at sanktionere overfor sine medlemmer. 
 
Vedtaget med 15 stemmer for, 5 imod og 1 undlader at stemme. 
 
§ 16: Hele denne paragraf er en yderligere præcision og graddeling af mulighed for at kunne 
sanktionere overfor et medlem – hovedklub såvel som hovedklubbernes medlemmer. Der er fra 
Forretningsudvalget ønsket en yderligere udbygning af den tidligere § 13, således at den eneste 
mulighed ikke er eksklusion, men at der hermed er flere muligheder for en fornuftig 
sanktion/dialog med lovhjemmel i Felis Danicas vedtægter. Dette er en tydeliggørelse af det i § 15 
vedtagne stk. 5 samt en beskrivelse af mulige sanktioner. 
 
Vedtaget med 15 stemmer for, 5 imod og 1 undlader at stemme. 



 

 
§ 17: Der er fra Jyrak stillet forslag om at udover delegaten deltager en person udpeget af 
Forretningsudvalget. Således at det er en kvalificeret person, der sendes til FIFes 
generalforsamling og at det ikke pr. automatik bare går på skift mellem hovedklubberne. Dette for 
at sikre at Felis Danica er bedst muligt repræsenteret og for at give mulighed for at udpege en 
deltager, der har kompetencer inden for evt. områder, der er på dagsordenen på netop den 
generalforsamling. 
Der debatteres kraftigt for eller imod denne ændring. 
 
Vedtaget med 16 stemmer for og 5 imod 
 
§ 18: Ingen ændringer. 
 
Herefter er de samlede nye vedtægter for Felis Danica vedtaget til at træde i kraft pr. 05-07-2009. 
 
Herefter overgik den ekstraordinære Plenarforsamling til behandling af de fire regelsæt.  
 
Etiske regler for opdrættere og udstillere. Reglerne blev diskuteret og der var en lang debat 
omkring dette nye regelsæt. For at tydeliggøre, hvem regelsættet var gældende for, blev 
regelsættet opstillet i punktform og hvert punkt behandlet for sig. Der førtes en heftig debat vedr. 
ordet privilegium kontra ret til at søge serviceydelser fra Felis Danica, og hvem, der havde 
beslutningsretten her. Det debatteredes ligeledes kraftigt, hvem der havde sanktionsret over for 
hvilke medlemmer – Hvordan medlemmerne herunder skulle defineres. Derudover blev det 
diskuteret, hvem der skulle definere ”god opførsel”. Der blev stillet ændringsforslag til de 
opstillede punkter. Et enkelt punkt blev enstemmigt vedtaget slettet. Derudover skete der få 
redaktionelle ændringer. 
 
Det etiske regelsæt blev herefter vedtaget med 20 stemmer for og 1 imod. 
 
Regler for Avlsrådet 
Med et par redaktionelle ændringer og ombytning af formålsparagraffen til § 1 og tidligere § 1 
renummereret til §2. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 21 stemmer for. 
 
Regler for Klagenævnet 
Der er foretaget redaktionelle ændringer og reglerne er blevet gennemgået minutiøst og de fra 
vedtægterne hidrørende elementer er flyttet over i § 11. Ændringsforslaget til Regler for 
Klagenævnet blev enstemmigt vedtaget med 21 stemmer for. 
 
Regler for Mentorrådet  
Ingen ændringer i det udsendte forslag og det blev enstemmigt vedtaget med 21 stemmer for. 
 
 

4. Eventuelt 
Intet under eventuelt og LS-T takker for god ro og orden og afslutter hermed den ekstraordinære 
Plenarforsamling. 
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