Mentorrådets årsberetning 2009
Mentorrådet kom for alvor i gang med arbejdet efter Plenarforsamlingen 2009. På denne blev der
foretaget en vedtægtsændring, der muliggjorde at der kunne vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter
til Mentorrådet og FU kunne derefter udpege 2 medlemmer.
Mentorrådet besluttede hurtigt at suppleanterne skulle være arbejdende og de har i fuldt omfang
deltaget i alle vores møder og beslutninger.
Vi har besluttet, at hver ny mentee, eller kunde som vi kalder dem, får tilknyttet to mentorer. Vi
tilstræber at kunden får en mentor som er geografisk tæt placeret på dem og at de desuden får en
racespecifik mentor tilknyttet.
Vi har i øjeblikket 20 mentorer spredt ud over det ganske land, der er klar til at tage sig af kunderne
og p.t. er der 7 nye opdrættere, der har fundet frem til mentorordningen uden at vi har gjort større
reklame for den.
Vi har iværksat en struktureret opfølgning på forholdene mellem mentorer og mentees, således at vi
kontakter begge parter i forholdet efter henholdsvis 1 måned, 6 måneder, 1 år og 2 år. Herefter er
det tanken at mentee burde kunne stå på egne ben og mentor er klar til at modtage en ny mentee,
men dette må vi se nærmere på når tiden kommer.
Den manglende reklame er ganske bevidst, idet vi har ønsket at have et helstøbt produkt klar,
således at de, som har fået tilknyttet mentorer, i videst muligt omfang får en succesoplevelse.
Mentorrådet har i 2009 primært koncentreret sig om at få selve mentorordningen sat i system og få
lavet en mappe til mentorerne, som giver dem en slags køreplan for hvad de kan arbejde med deres
mentees omkring.
Denne mentormappe har vi præsenteret for mentorerne på et møde i København og et i Kolding,
som begge blev afholdt i slutningen af juni måned. Der var mange fremmødte mentorer på disse
møder og vi fik mange gode tilbagemeldinger og tilføjelser til mentormapperne. Efterfølgende er
alle disse tilføjelser blevet indføjet i mapperne.
Mentorrådet har afholdt fire interne møder i 2009, to møder med mentorerne, samt deltaget på FU’s
møde med Avlsråd, Klagenævn og Mentorråd i november. Vi har klaret det øvrige arbejde via email. Vi har fundet et gratis mødelokale i Korsør, som er det bedste sted at afholde aftenmøder, når
vores geografiske sammensætning er som den er. Her er vores eneste udgift til transport og
forplejning. På trods af det gratis mødelokale og de små udgifter til forplejning, har vi ikke kunnet
overholde budgettet. Årsagen skal findes i at vi har holdt de to møder med mentorerne, hvor der har
været serveret et par stykker smørrebrød til de fremmødte, og især den kendsgerning at FU har valgt
at anvende statens høje takst som gældende kilometerpenge.
I løbet af 2009 har vi også igangsat arbejdet med at udarbejde en introfolder, som kan lægges i
hovedklubbernes informationsstande på udstillingerne og evt. udsendes til opdrætterne i forbindelse
med at de modtager stamtavler. Det sidste er noget som skal afklares med FU.
Introfolderen er endnu ikke klar og det er en af de ting som Mentorrådet skal arbejde med i 2010.
En anden ting som Mentorrådet har talt om i 2009 er, at vi gerne vil arbejde med en
opdrætteruddannelse i løbet af 2010. Lars Seifert-Thorsen har deltaget i det hurtigt arbejdende
uddannelsesudvalg der blev nedsat i forbindelse med at det første udkast til kattebekendtgørelsen
blev fremsat.
Det forekommer logisk, at Mentorrådet der skal arbejde med uddannelse og vejledning af nye
opdrættere i form af at stille mentorer til rådighed, også bidrager væsentligt til at få udarbejdet en
opdrætteruddannelse der vil kunne godkendes i Justitsministeriet. Denne uddannelse vil primært gå
på det at holde katte og at overholde de krav der stilles i kattebekendtgørelsen. Dertil vil vi gerne
tilføje en mere opdrætter- og udstillervendt uddannelse, der lægger vægt på de love og regler der

findes i FIFe og Felis Danica samt hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med opdræt og
udstillinger.
Hele dette uddannelsesarbejde skal Mentorrådet samarbejde tæt med FU om og da arbejdet endnu
ikke er igangsat, er der ikke sat nogen deadline på hvornår denne opdrætteruddannelse skal være på
plads og hvornår det første pilotkursus skal afholdes.
Der skal på denne plenarforsamling foretages valg af 6 medlemmer til Mentorrådet, idet Lisette
Henriksen blev valgt for to år på Plenarforsamlingen i 2009.
Fire af de fem som er på valg ønsker at modtage genvalg, vi vil alle gerne sige tusind tak for godt
samarbejde til Helle Kjær, der ikke har ønsket at fortsætte i Mentorrådet, men som fortsætter som
mentor.
Mentorrådet har fundet og fået tilsagn fra to kandidater som vi meget gerne ser blive valgt i dag.
Mvh.
Lars Seifert-Thorsen
Formand Felis Danicas Mentorråd

