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Formandens beretning 2010
Atter i år er Klubbernes antal Plenarer fordelt i forhold til antallet af unikke hovedmedlemmer.
Det samlede tal har siden 2007 ligget mellem 2500 og 2600 hovedmedlemmer, men i år kan vi
konstatere et mindre fald på i alt 117 medlemmer; fra 2.586 i 2008 til 2.469 i 2009. Dette giver
følgende fordeling af plenarer:

Klub
2006
JK
2195
RK
1257
DK
1287
KK
565
I alt
5304
Difference

2007
1134
665
591
206
2596

2008
1085
692
571
195
2543

2009
1085
727
529
245
2586

2010
989
580
559
341
2469
‐117

Plenarer
8
5
5
3

Årets begivenheder
Da jeg tiltrådte som formand i februar 2009 var første opgave at arbejde videre med de
vedtægtsændringer, som havde været planlagt til vedtagelse på den ordinære Plenarforsamling,
men som på grund af manglende gennemarbejdning ikke var klar og derfor blev udskudt til
behandling på en ekstraordinær plenarforsamling. Der blev nedsat en hurtigt‐arbejdende
gruppe bestående af den afgående formand, Tom Høj, den tiltrædende formand, samt Lars
Seifert‐Thorsen. Desværre forhindrede andet arbejdspres Tom fra at deltage i arbejdet og derfor
blev det ikke mindst Lars, der kom til at trække en stor del af læsset, og det vil jeg gerne sige
ham tak for. Vedtægterne blev opdateret på en ekstraordinær plenarforsamling den 4. juli,
2009.
Et af resultaterne af dette arbejde blev at Felis Danica fik et etisk regelsæt. Der har været en del
diskussion omkring udformningen, hvilket kun er godt og sundt, men der synes at være bred
enighed om at det er en nødvendighed at vi har et regelsæt, der fortæller noget om hvilke krav
vi stiller til hinanden. Det handler dybest set om at være enige om at vi skal opføre os ordentligt
over for vores katte og overfor hinanden. Med dette regelsæt i hånden har vi nu fået en reel
mulighed for at gribe ind over for de, heldigvis få, der ikke kan finde ud af at opføre sig
passende.
I foråret opstod en situation, som ingen havde set komme: en af vores hovedklubber måtte
konstatere at deres kasserer havde tilegnet sig klubbens formue. Klubben var med et slag ude af
stand til at honorere sine økonomiske forpligtelser, hvilket indebar at Felis Danica var i risiko for
at miste et større beløb. Med det in mente og af hensyn til de mange medlemmer, der ville
komme i klemme med hensyn til stamtavler og meget andet, valgte Forretningsudvalget at
acceptere at klubben fik en meget lang kredit på det skyldige beløb, samtidig med at alle
fremadrettede køb af ydelser foregik mod kontant betaling. Øvrige kreditorer fulgte trop og det
lykkedes heldigvis klubbens bestyrelse ved hårdt arbejde og stor støtte fra den samlede
katteverden at bringe klubben på fode igen, sådan at man kunne betale enhver sit.
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Hele denne problemstilling satte fokus på vigtigheden af at man, selv i foreninger, der drives af
frivillig arbejdskraft, er nødt til at have procedurer på plads, der sikrer, at der er styr på pengene
og at man i tide opdager eventuelle problemer. Der er ved årsskiftet blevet implementeret
sådanne procedurer i Felis Danica.
Da der var ved at komme ro på efter denne forskrækkelse kom den næste store udfordring. Felis
Danica modtog i august fra Justitsministeriet et udkast til en bekendtgørelse, der skulle handle
om ”erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater”
sammen med en invitation til at deltage i et møde i begyndelsen af september. Naturligvis
mødte FU talstærkt op, vel forberedt på at diskutere de forskellige punkter i en bekendtgørelse,
der kunne komme til at betyde ganske store krav til mange af vore opdrættere. Vi oplevede
desværre ikke meget lydhørhed i ministeriet, og måtte konstatere at man skulle repræsentere et
internat eller Dyrenes Beskyttelse for at komme igennem med synspunkter. Vi havde opfordret
klubbernes medlemmer til at være politisk aktive omkring dette emne, og jeg er oprigtigt
imponeret over den indsats der fra manges side er gjort for at påvirke meningsdannerne.
Den 25. januar blev det endelige udkast sendt i høring, og efter at have afholdt 2 debatmøder i
hhv. Brønshøj og Kolding blev FDs høringssvar sendt ind til deadline den 19. februar, og vi venter
nu på at se hvad det endelige resultat bliver.
Desværre satte denne sag fokus på et tilbagevendende problem i Felis Danica: at det kan være
svært at finde fælles fodslag og at de, der ikke er enige med flertallet, fra tid til anden føler sig
berettigede til offentligt at markere deres særstandpunkter. Dette bidrager ikke just til at Felis
Danica kan fremstå som en stærk samarbejds‐ eller sparringspartner overfor myndighederne og
den øvrige omverden ‐ tværtimod.
Mødeaktivitet
Der har i årets løb været afholdt 6 FU møder og et telefonmøde og derudover det årlige møde
med nævn og råd samt specialklubber.
FIFes generalforsamling fandt sted i Malmø og Inge Nord og jeg deltog. Der var desværre ikke
opbakning til de danske forslag, men vores forslag om afskaffelse af Transfer er ikke glemt og
har resulteret i et af de forslag, der i dag fremsættes af FU.
Vi har i år valgt ikke at deltage i Nordisk møde, der blev afholdt i Finland.
Det Danske Katteregister, hvor vi har en bestyrelsespost, har afholdt 4 møder, hvoraf jeg har
deltaget i de 3. Det seneste blev afholdt i sidste uge, og vi kan se at antallet af katte, der
registreres i dette register, ligger nogenlunde konstant: ca. 28.000 katte registreres hvert år.
Dette tal repræsenterer formentlig ca. halvdelen af alle killinger, og sætter lidt fokus på hvor lille
en del af det samlede antal killinger, der hvert år fødes, der er racekatte.
Stambogsføring
Det ligger nemlig sådan at vi i 2009 har registreret 5.991 stamtavler, hvilket er et fald på hele
1.250 i forhold til 2008. Det lyder meget dramatisk, men i 2008 var tallet usædvanligt højt.
Sammenligner vi med 2007 er der stadig tale om et fald, men dog ”kun” på 275 stamtavler.
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2005
2790
1279
1718
575
6362

2006
2733
1255
1720
483
6191

2007
2773
1226
1841
426
6266

2008
3063
1490
1967
721
7241

2009 Difference
2406
-657
1305
-185
1504
-463
776
55
5991
-1250
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Kategori IV

Øvrige

Det kan ikke overraske at der er tale om et fald i både medlemstal og antal stamtavler: i 2009
har vi både set en stigende aktivitet fra TICAs danske afdeling, og haft en finanskrise, der nok har
fået en opdrætter eller 2 til at indstille aktiviteterne, eller i hvert fald holde lidt igen, så man ikke
stod med killinger, man ikke kunne finde nye gode hjem til. Der kommer dog også hele tiden
nye kræfter til: i 2009 har vi registreret 234 nye stamnavne.
At finanskrisen har haft stor indflydelse har man ligeledes kunnet mærke på
udstillingsaktiviteterne: der har i 2009 været langt færre udstillere på de danske udstillinger, og
vi oplever ikke længere at udstillingerne er udsolgt næste i samme øjeblik som der lukkes op for
tilmelding.
Vi kan naturligvis ikke afskaffe krisen og må derfor acceptere at den har indflydelse på
aktivitsniveauet blandt vores opdrættere. Hvad vi derimod ikke blot skal acceptere er at tabe
medlemmer til andre organisationer. Vi bliver hele tiden nødt til at kigge på os selv og vores
organisations‐ og udstillingsform, og se om der er noget vi kan gøre bedre, noget, der kan gøre
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os mere attraktiv for medlemmerne, uden at vi sætter vores værdier over styr. Konkurrence er
nu en gang sundt, hvis bare man bruger den konstruktivt.
Stambogssystem
Sidste år måtte vi konstatere at den udvikling der var sat i gang for at skabe et nyt
stambogssystem ikke rigtigt førte til det ønskede resultat, og vi besluttede os derfor at stoppe
arbejdet, før der blev bundet for mange penge i det. Vi har i stedet besluttet at indlede en
licensaftale med SVERAK, og arbejder nu på at klargøre vores eget system så data kan overføres
til SESAM. Vi har store forhåbninger til dette samarbejde, fordi vi får et system vi ved fungerer.
Kattemagasinet
Vi har igen i år fået et flot blad, 4 numre, der udkommer med usvigelig sikkerhed.
Tak til redaktionen for dette!
Et af problemerne med at producere et interessant blad er at alle informationer når de fleste af
vores medlemmer hurtigt via internettet, og det er også her, de fleste søger hen, når de skal
have svar på praktiske spørgsmål. Derfor er det nok nødvendigt at vi i det kommende år bruger
tid på at gennemtænke, hvordan Kattemagasinet skal udvikle sig for at følge med tiden, og leve
op til medlemmernes behov.
Klagenævnet
Efter en række år med stor produktivitet i nævnet skete der desværre det, at arbejdet mere
eller mindre gik i stå i 2009. Sager blev behandlet, men ikke afsluttet, og derfor havde vi en
række medlemmer og kattekøbere, der ikke kunne få endelig besked på, hvordan deres tvist
skulle afgøres.
Det var naturligvis en meget ubehagelig situation for alle, og FU så sig derfor nødsaget til sidst
på året at bede formanden for nævnet om at trække sig. Samtidig blev en juridisk ressource
tilknyttet nævnet, sådan at der atter kunne komme skub i sagsbehandligen. Der skal lyde en
stor tak til nævnet for at de kom tilbage i arbejdstøjet, og sammen med Suzanne Trolle i løbet af
de første måneder af 2010 fik genbehandlet og afsluttet samtlige hængepartier fra 2008 og
2009. Ligeledes en stor tak til Suzanne fordi hun med meget kort varsel tog opgaven på sig og fik
den løst.
Dette er et ganske godt eksempel på at selv de mest energiske personer pludselig kan løbe sur i
arbejdet. Så har vi alle en forpligtelse til at tage ansvar for opgaven og medvirke til at få den løst,
selvom vi er vant til, at det er andre der skubber på og driver opgaven i mål. Men vi har også selv
en forpligtelse til at melde fra i tide. Ingen kan forvente at vi yder 100 % 24/7/365 – men det er
bedre at melde klart ud, at man ikke længere kan løfte opgaven, end at lade stå til og håbe på at
andre kommer ind i kampen.
Avlsrådet
Avlsrådet har som sædvanligt leveret en gedigen indsats. Desværre har 2 af de mangeårige
hovedkræfter i rådet i år valgt at slutte – en stor tak til Jan og Charlie for en virkelig markant
indsats over årene, og til resten af rådet for godt arbejde.
Mentorrådet
For første gang har vi haft et aktivt Mentorråd og et korps af Mentorer klar til at trække i
arbejdstøjet, når en ”kunde” melder sig. 7 sådanne kunder har i øjeblikket mentorer tilknyttet,
og korpset består pt af 20 mentorer. Jeg er meget overbevist om at det på den lange bane vil
være en stor fordel for Felis Danica at vi har dette tilbud til nye og / eller urutinerede
opdrættere. Godt arbejde, Mentorråd!
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Felis Danicas hjemmeside
Hjemmesiden fungerer i dag udmærket som kommunikationsmiddel – vi har en meget energisk
webmaster (tak, Marianne!), der lægger information op, så hurtigt som den bliver leveret, og
det er bare op til os andre at sikre at vi bruger dette medie aktivt. Brugen af blogs i forbindelse
med bl.a. FIFes GF har været vældigt positivt modtaget, og det skal vi naturligvis fortsætte med
at benytte os af og blive bedre til.
Den kunne nok efterhånden trænge til en ansigtsløftning, men det vigtigste er trods alt at
informationen er aktuel og levende.

Alt i alt har det været et meget travlt år – og desværre har fokus i høj grad været styret af udefra
kommende begivenheder. Jeg håber at det kommende år vil give mulighed for at vi kan kigge
mere indad og arbejde med at gøre Felis Danica mere synlig og mere konkurrencedygtig.

Bette Lind
28.2.2010
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