
Forslag til Ekstraordinær Plenarforsamling 
 
1. Felis Danicas Forretningsudvalg foreslår at Felis Danicas Klagenævn nedlægges med omgående 
virkning. 
Som konsekvens heraf rettes følgende paragraffer i Felis Danicas love og regler: 
 
A. Ændring af §5 
 
Nuværende tekst: 
Dagsorden skal indeholde:  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af stemmetællere  
3. Formandens beretning  
4. Regnskab  
5. Optagelse af nye klubber  
6. Vedtægtsændringer  
7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.  
8. Indkomne forslag  
9. Budget  
10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe's GF  
11. Valg af kasserer  
12. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg  
13. Valg af repræsentanter til FIFe's generalforsamling  
14. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter  
15. Valg af Avlsråd  
16. Valg af Klagenævn  
17. Valg af Mentorråd  
18. Evt. 
 
Ny tekst: ( - sletning af punkt 16 i dagsordenen, og efterfølgende tilretning af nummerering): 
 
Dagsorden skal indeholde:  
1. Valg af dirigent  
2. Valg af stemmetællere  
3. Formandens beretning  
4. Regnskab  
5. Optagelse af nye klubber  
6. Vedtægtsændringer  
7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.  
8. Indkomne forslag  
9. Budget  
10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe's GF  
11. Valg af kasserer  
12. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg  
13. Valg af repræsentanter til FIFe's generalforsamling  
14. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter  
15. Valg af Avlsråd  
16. Valg af Mentorråd  
17. Eventuelt 
 
B. Sletning af §11 
 
Nuværende tekst: §11 Felis Danicas Klagenævn 
Ny tekst: §11 Slettet 
 



2. Felis Danicas forretningsudvalg foreslår tilføjelse af nyt stk. 6 til §15 Forpligtelser for hovedklubbernes 
medlemmer. 
 
 
Ny tekst: 
Stk. 6 At efterleve afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet. 
 
 
Begrundelse: 
Med baggrund i stigende vanskeligheder med at sikre at de fornødne faglige ressourcer er repræsenteret i 
nævnet, har Forretningsudvalget konstateret, at det fremadrettet er svært at argumentere for, at vi i Felis 
Danica skal have eget klagenævn. 
 
Forbrugerklagenævnet dækker på tilfredsstillende vis vores område, og trækker i fornødent omfang på vores 
ekspertise i sager vedrørende køb af racekatte. 
 
Forretningsudvalget har derfor besluttet, at det vil tjene foreningens interesser bedst at klagenævnet 
nedlægges. 


