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Ad. 1 Valg af dirigent
Lars Seifert-Thorsen foreslået og valgt.
Ad. 2 Valg af stemmetællere
Jyrak 8 plenarer: Peter Hansen, Ole Sørensen, Pia Sørensen, Dorthe Elwarth, Claus Wehnert, Eva
Køhler, Susanne Wehnert, Ole Amstrup.
Darak 5 plenarer: Torsten Jespersen, Diana Jensen, Christina Davidsen, Hanne Kaarsberg, Aase
Nissen.
Racekatten 5 plenarer: Trine Hollænder, Pia Børgesen, Preben Bendixen, Birthe Scobius, Vivi
Fletcher.
Katteklubben 3 plenarer: Heidi Tværmose, Kirsten Ulsø, Inge Nord.
Stemmetællere:
JK Claus Wehnert
RK Trine Hollænder
DK Torsten Jespersen
KK Heidi Tværmose
Herudover deltog:
Formand: Bette Lind

Kasserer: Christina Kyed
Specialklubber:
Maine Coon klubben: Jan Frandsen, Jesper Høeg Andersen, Helle Kjær
Birmaklubben: Julie Nielsen, Lisette Siigaard Henriksen
Ocikatteklubben: Gurli Petersen
Ankara Kedi: Barbara Hassenteufel
Norsk Skovkattering: Poul Kiærulf
Avlsrådet: Charly Riis, Jan Krag, Marianne Seifert-Thorsen
Mentorrådet: Lars Seifert-Thorsen, Lisette Sigaard Henriksen
Ad. 3 – Formandens beretning
Bette Lind fremlagde formandens beretning.
Hanne Kaarsberg: Ønsker gentaget, hvor mange katte registreres årligt i Katteregistret:
Bette Lind: ca. 28.000.
Beretning fra råd og nævn:
Klagenævnets årsrapport: FU har ikke modtaget skriftlig årsberetning, men samtlige afgørelser er
tilsendt løbende til FU.
Avlsrådets årsrapport fremlagt af Jan Krag
Mentorrådets årsrapport fremlagt af Lars Seifert-Thorsen
Aase Nissen: Vi blev ikke helt enige om, hvorvidt mentorrådet skulle forestå uddannelsen. LST
enig heri, idet han mente, at MR ønsker at deltage i dette arbejde.
Ad. 4 – Regnskab
Christina Kyed udleverede regnskab til plenarerne for gennemsyn.
Aase Nissen spurgte Jette Rybak, revisor om der var kommentarer til regnskabet. JR svarede, at der
var anmærkninger, hvilket kunne læses i revisionspåtegningen.
Revisorerne ønsker faktureringssystem til div. opkrævninger, således at kassereren kan holde styr
på indbetalingerne.
Ad. 5 - Optagelse af nye klubber
Der var ingen klubber til optagelse
Ad. 6 – Vedtægtsændringer
Jyraks forslag om tilsynsparagraf.
Inge Nord ønsker sidste sætning i stk. 3 fjernet.
Bette Lind mente forslaget i sin helhed ville give problemer, hvis fx en klub ikke ønskede at påtale
evt overtrædelse overfor et medlem.
JYRAK trækker forslaget og vil arbejde på at få formuleret et forslag i FU, der hænger sammen
med de øvrige vedtægter.

FUs forslag til regler for specialklubber:
Bette Lind fortalte, at forslaget er kommet frem i samarbejde med de fremmødte specialklubber på
FDs møde med specialklubberne.
§ 5 stk 1: SPK-medlemmer kan være medlemmer af en FD-hovedklub med adgang til alle normale
FD serviceydelser
eller kun medlem af SPK, kun med ret til deltagelse i aktiviteter i SPK og FD-hovedklubbernes åbne
medlemsmøder.
Stk. 2: Personer, der ekskluderes af en af FD’s hovedklubber, kan ikke være medlem af en FD SPK.
Stk. 3: Personer, der på grund af karantæne er udelukket fra alle FD ydelser, kan under
karantænen heller ikke modtage
ydelser fra en FD SPK.
Stk. 4: Hver SPK indbetaler hvert år et beløb fastsat af Plenarforsamlingen til FD senest 31.
Januar. SPK, der ikke
senest på plenarforsamlingen har indbetalt gebyret, mister rettighederne til en hver form for
serviceydelser fra FD.
§ 6 stk 1: Et flertal af SPK bestyrelse – herunder formanden – skal være medlem af en FD
hovedklub.
Stk. 2: Medlemmer af en SPK bestyrelse, skal være medlem af en FD hovedklub, såfrem de har
opdræt.
0 stemmer imod, 0 stemmer blank, forslaget er dermed enstemmigt vedtaget.
Ad. 7 – fastsættelse af kontingent, priser på stamtavler m.v.
Forslag om rabat for større mængder importkatte, for at lette overgangen for nye medlemmer.
Jyrak foreslår 50% rabat ved samlet import af 4 eller flere katte.
Hanne Kaarsberg: det bør vedtages i FU.
Vivi Fletcher: det er en afgørelse på plenar, ligesom øvrige stamtavlepriser.
Ole Amstrup: hvis det vedtages i dag, vil det først være gældende pr 1/7 2010
Aase Nissen: heller ikke det bør vedtages i dag, men bør afgøres i FU.
Heidi Tværmose: det vil være et hul, hvis ikke rabatordninger skal vedtages på plenarforsamlingen
sammen med de øvrige priser.
Birthe Scobius: nævner, at det jo ikke kun gælder Sverak-katte, men også de TICA medlemmer der
evt ønsker at komme ind i Felis Danica.
Susanne Wehnert; præciserer, at Jyraks forslag gælder ved forbundsskifte.
Ved forbundsskifte til Felis Danica med samlet overførsel af minimum 4 katte ydes 50% rabat på
alle disse importstamtavler.
0 stemmer imod, 0 stemmer blank, forslaget er dermed enstemmigt vedtaget.
Ad. 8 – Indkomne forslag
a. RK forslag 1 - ændring af reglerne om høretest for hvide katte
Trine Hollænder, RK: ønsker forslaget ændret, således at det kun bliver gældende som nationale
regler, da vi er gjort bekendt med, at testen ikke kan foretages i visse FIFe lande.
Ole Amstrup: mener ikke man kan gøre dette, da det i så fald er for væsentlig en ændring i forhold
til det indsendte.

Heidi Tværmose: påpeger, at der kan blive problemer, hvis man skal have parret med katte fra andre
forbund/lande.
Susanne Wehnert: spørger om prisen og hvor testen kan foretages.
Trine Hollænder: prisen er ml. 800-1200 kr. pr kat.
Aase Nissen: Hvad siger specialklubberne til det forslag?
Barbara Hassenteufel, Ankera Kedi: Der er ikke mange af vores opdrættere det vil ramme.
Jan Frandsen, Maine Coon klubben: Ikke diskuteret med medlemmerne. Spørger om BAER-testen
er den samme alle steder.
Poul Kiærulf, Norsk Skovkattering: Forslaget er ikke diskuteret i specialklubben. Mener problemet
ligger i visse linier.
Ole Amstrup: forslaget vil ikke gælde katte, der er lidt hørende.
Birthe Schobius: synes det er et udmærket forslag, som kan vise om en kat er lidt eller meget
hørende.
Trine Hollænder: Vil gerne have guidelines, således at opdrætterne har et bedre arbejdsredskab.
Barbara Hassenteufel, Ankera Kedi: tyskerne fik stoppet problemet ved at de ikke længere må
opdrætte hvid til hvid
Poul Kiærulf, Norsk skovkattering: de farvede katte kan også give problemet videre.
Bette Lind: Hvad siger avlsrådet?
Marianne Seifert-Thorsen, avlsrådet: Ingen kender arvegangen på døvhed. Der har været arbejdet på
de i andre lande i mange år, hvor problemet stadig ikke er løst. Opfordrer til at trække forslaget.
Trine Hollænder: Der har været et stort boom i hvide MCO og NFO med mange nye opdrættere.
Har hørt, at nogle er begyndt at aflive de døve killinger, der kommer.
Marianne Seifert-Thorsen: Det er de etablerede opdrættere, der har det store ansvar.
Kirsten Ulsø: Hvor stort er problemet?
Trine Hollænder: I visse kuld er der 30-50% af de hvide killinger i kuldet, der er døve. Testen kan
måske afskrække nogle af de nye opdrættere.
Susanne Wehnert: Enig i det er uetisk at aflive døve killinger. Synes der er større problemer end
døvhed hos killinger.
Pia Børgesen: Det vil være svært at nå visse opdrættere, hvis det ikke bliver en vedtaget regel.
Jette Rybak: Briteopdrætterne stoppede avlen med hvide katte for flere år siden, da de ikke kunne
styre døvhed i avlen.
Heidi Tværmose: Der er flere opdrættere, der får lukket stamtavle på hvide killinger, fordi de er
døve.
Bette Lind: I 2008 og 2009 for samtlige semilanghårsracer er opdrættet 451 hvide katte.
Forslaget deles i 2 forslag og går til afstemning:
Delen vedr. FIFe showrules: For forslaget RK 5, mod forslaget: JK8, DK5, KK3
Forslaget faldet.
Delen vedr. Fds stambogsføringsregler: For forslaget: RK5, mod forslaget DK5, JK8, KK3
Forslaget faldet.
FUs forslag til ændring af FIFes avls- og registreringsregler:
Bette Lind: Det er en opfølgning på, at vi sidste år foreslog at afskaffe transfer.
Forslag til ændring af FIFes Avls og registreringsregler
Tilføjelse til
4.3 Transfer and Import

4.3.1 Import from another FIFe Member
A transfer declaration is solely a means of transferring the cat in question from the pedigree book
of the exporting FIFe member to the pedigree book of the importing member
For forslaget: JK8, RK5, DK5, KK3. Forslaget vedtaget.
Forslag fra Klubben for den Hellige Birma:
Lisette Siggaard Henriksen: Ændring til forslaget, at man fjerner en sekvens fra birmastandarden og
i stedet henviser til den generelle standard for maskefarver:
Remove the description of the bodycolour from the specific standard of the SBI, as this is described
in the general part of the siamese-pointed cats.
For forslaget: JK8, RK5, DK5, KK3. Forslaget vedtaget.
Ad. 9. Budget
Hanne Kaarsberg: den forhøjelse vi lavede sidste år, gav en forhøjelse for klubberne. Hvis dette skal
ændres tilbage i FU, skal budgettet måske ændres.
Ole Amstrup: Vi kan ikke lave budgetændringer, i forhold til ”hvis nu FU gør”.
Ole Sørensen, Jyrak: spørger til de 50000 man budgetterede med til nyt stambogssystem i forhold
til de 150.000 der er afsat i år. Ekstern bistand var et højt beløb sidste år, var det en
engangsforestilling?
Dorthe Elwarth, JK: der er budgetteret med et underskud på 220.000 kr.?
Ole Amstrup: FD har en formue og den skal bruges til noget fornuftigt.
Lars Seifert-Thorsen: Ingen har talt imod budgettet, så det er hermed godkendt.
Ad. 10 – valg af forslag til videresendelse til FIFes GF.
Vi har kun 2 forslag og det er de vedtagne fra i dag i avls- og registreringsreglerne samt
birmaforslaget.
Disse to sendes videre til FIFe.
Ad. 11 – valg af kasserer
Christina Kyed genvalgt.
Ad 12 – sammensætning af Forretningsudvalget
Jyrak:
Susanne Wehnert
Ole Amstrup
Racekatten:
Vivi Fletcher
Birthe Schobius
Darak:
Hanne Kaarsberg
Aase Nissen

Katteklubben:
Inge Nord
Kirsten Ulsø
Ad 13 – Valg af repræsentanter til FIFes GF
Dette punkt udgår, da det er i modstrid med vedtægterne.
Ad 14 – Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Susanne Christoffersen & Jette Rybak genopstiller som revisorer. – Begge genvalgt.
Charly Riis & Elsebeth Amstrup valgt som revisorsuppleant
Ad 15 – Valg af Avlsråd
Der skal vælges 5 kandidater.
Inge Nord: mener ikke Ole Amstrup bør sidde i avlsrådet, når han sidder i FU.
Ole Amstrup: mener ikke der er nogle regler, der forhindrer ham i det.
Aase Nissen: Det er nogle kompetente kandidater.
Susanne Wehnert: Det er uacceptabelt, når FU har direkte bedt om at Ole opstiller til avlsrådet.
Heidi Tværmose: som stambogsfører bruger jeg lige så meget Ole som konsulent, som jeg bruger
avlsrådet.
Antal afgivne stemmer til de opstillede kandidater:
Marianne Seifert-Thorsen 12 stemmer
Jette Eva Madsen
19 stemmer
Diana Jensen
12 stemmer
Poul Kiærulf
8 stemmer
Ole Amstrup
15 stemmer
Birgit Hartoft
12 stemmer
Efter skriftlig afstemning, er avlsrådets sammensætning:
Marianne Seifert-Thorsen, Jette Eva Madsen, Diana Jensen, Ole Amstrup, Birgit Hartoft
Ad 16 – Valg af Klagenævn
Der er 2 medlemmer og 2 suppleanter på valg.
Kandidater til nævnet:
Suzanne Trolle, jurist
Susan Elvekjær
Suppleanter:
Vibeke Lerche
Michael Schaap, dyrlæge
Alle valgt

Ad 17 – Valg af Mentorråd
Der skal vælges 6 medlemmer.
Kandidater:
Marianne Hindkjær
Annelise Pålsson
Tina Frederiksen
Lars Seifert-Thorsen
Janne Svendsen
Katrine Stilbo
Alle valgt
Ad 18 – Evt
Intet til dette punkt.
Referent Vivi Fletcher

