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Formandens beretning 2012 

En af de opgaver, der skal løses hvert år før plenarforsamlingen, er fordelingen af plenarer 
mellem klubberne, og denne gøres på basis af medlemstallet i klubberne. Der regnes i 
husstande, og det er desværre en kendsgerning at vi for 3. år i træk har set en nedgang i 
antallet af husstande.  Årets nedgang er på 105 husstande, hvilket giver et fald over de seneste 
3 år på i alt 510 husstande. 

 

Klub 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

JK  1134 1085 1085 989 785 793 

RK  665 692 727 580 480 380 

DK  591 571 529 559 529 464 

KK 206 195 245 341 387 439 

I alt  2596 2543 2586 2469 2181 2076 

Difference     -117 -288 -105 

 

Der er ligeledes sket en forskydning klubberne imellem i løbet af denne periode, men i forhold 
til sidste år ændrer dette ikke på sammensætningen af antallet af plenarer.  
Denne er således: JYRAK 8, DARAK 5, Katteklubben og Racekatten hver 4 plenarer. 

 

Årets begivenheder 

På de ydre fronter har det været et forholdsvis fredeligt år. Udskrivningen af valg og 
tiltrædelse af ny regering har medvirket til at vi ikke har hørt meget til lovgiverne – det kunne 
sagtens tænkes at ændre sig i 2012, i og med at dyrevelfærd nu er flyttet til et nyt ministerium 
– Fødevareministeriet – hvor der sidder en minister med interesse for området. Vi har endnu 
ikke hørt om dette gør nogen forskel for den arbejdsgruppe, som blev nedsat vedr. avl af dyr, 
og hvor Jette Eva Madsen er udpeget af Felis Danica. 

Internt i Felis Danica har vi kunnet mærke, at vi ikke længere har et klagenævn, idet sager, der 
før ville være landet på Klagenævnets bord, nu havner enten hos klubberne eller i 
Forretningsudvalget. Der har været en række klager fremsat af opdrættere, der føler sig gået 
for nær af andre opdrætteres udtalelser på nettet og i emails. Facebook er blevet et yndet sted 
at brokke sig over andres beslutninger og adfærd, og det synes ikke rigtigt at være klart for 
alle, at det ofte er et ganske offentligt rum, og at man derfor bør vægte sine ord, før man slår 
dem op til almindelig beskuelse. Eller sagt på en anden måde: hvis man er i tvivl om hvorvidt 
det man har tænkt sig at skrive kan være injurierende eller sårende for andre, så skal man lade 
være med at trykke ”send”! Det er ikke en opgave for Forretningsudvalget at spille ”net-politi”, 
selvom vi selvfølgelig har en interesse i at sikre at vores etiske regelsæt overholdes, og vi har 
da også været nødt til at uddele et par advarsler i denne forbindelse. Men helt grundlæggende 
må vi sige at klager skal være veldokumenterede før Forretningsudvalget kan gribe ind, og der 
skal være tale om overtrædelse af FIFes eller Felis Danicas regelsæt. Vi har ikke mulighed for at 
sætte os til doms over hvilke katte en opdrætter vælger at anvende i avl, med mindre 
opdrætteren dermed overtræder specifikke regler, uanset om andre opdrættere måtte mene, 
at den eller de pågældende katte ikke burde gå i avl. Jeg vil gerne opfordre til at hvis man, som 
opdrætter, mener at der er avlsmæssige problemer i ens race, der ikke tages lige seriøst af alle 
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opdrættere, tager kontakt til sin specialklub og der igennem til Avlsrådet, med henblik på at få 
udarbejdet et test- og eller avlsprogram for racen. 

Forretningsudvalget har endvidere været nødsaget til at give udstillingskarantæne til 2 
udstillere, der havde overtrådt forskellige regler, og her spiller det naturligvis en stor rolle for 
beslutningen, at de regler, der blev overtrådt, havde med kattenes helbred at gøre.  

 

Mødeaktivitet 

Der har i årets løb været afholdt et kort møde i forbindelse med plenarforsamlingen i februar, 
samt 6 ordinære FU møder, heraf 2 pr telefon, da rejseomkostningerne i forbindelse med 
fysiske møder var et af de steder, vi kunne se at vi kunne spare.   

Derudover har der i januar 2011 været afholdt møde med råd og specialklubber. Det er blevet 
besluttet at dette møde fremover holdes i januar måned, da det giver mulighed for at 
gennemgå dels statistikkerne fra det forgangne år, og dels kigge på hvilke forslag, der ligger til 
Plenarforsamlingen. 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe under Forretningsudvalget, bestående af 4 personer: 
Lisette Henriksen, Jette Kongensgaard, Eva Baden og Hanne Hansen. Gruppen har arbejdet 
med at finde en løsning på hvordan stridigheder mellem opdrættere kunne håndteres, og det 
er på baggrund af deres store arbejde at Forretningsudvalget fremsætter forslag om en ny 
funktion i Felis Danica, nemlig ”Sparringspartnerne”. Desværre har vi ikke pt. økonomien til at 
implementere en løsning, der er helt så ambitiøs, som arbejdsgruppen havde lagt op til, 
hvorfor gruppen valgte at nedlægge sig selv, men alligevel stillet resultatet af anstrengelserne 
til rådighed for FU.  
Jeg vil gerne sige en stor tak til de 4 for deres meget grundige forarbejde. 

 

Stambogsføring 

I 2011 registrerede Felis Danica i alt 4738 stamtavler, hvilket er et fald på 587 eller 11 % i 
forhold til 2010 (5325). Faldet fordeler sig på kategori I, II og III, mens der er en stigning inden 
for kategori IV på 4,8 %: 

 
Race FD 2010 FD 2011 Difference % Diff. 

EXO 133 125 -8 -6,0 

PER 389 344 -45 -11,6 

Kategori I 522 469 -53 -10,2 

MCO 1299 1011 -288 -22,2 

NFO 971 942 -29 -3,0 

RAG 191 199 8 4,2 

SBI 711 682 -29 -4,1 

SIB 51 49 -2 -3,9 

TUA 7 0 -7 -100,0 

TUV 29 33 4 13,8 

Kategori II 3259 2916 -343 -10,5 

ABY 167 127 -40 -24,0 

BEN 121 93 -28 -23,1 

BML 13 31 18 138,5 
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BRI 573 487 -86 -15,0 

BUR 159 119 -40 -25,2 

CHA 6 11 5 83,3 

CRX 23 35 12 52,2 

CYM 0 4 4 100,0 

DRX 30 22 -8 -26,7 

EUR 52 44 -8 -15,4 

KBL 13 20 7 53,8 

KOR 4 4 0 0,0 

MAN 0 4 4 100,0 

MAU 6 0 -6 -100,0 

OCI 29 27 -2 -6,9 

RUS 52 43 -9 -17,3 

SOM 31 27 -4 -12,9 

SPH 37 31 -6 -16,2 

Kategori III 1316 1129 -187 -14,2 

BAL 10 5 -5 -50,0 

OLH 8 8 0 0,0 

OSH 73 73 0 0,0 

PEB 9 3 -6 -66,7 

SIA 108 124 16 14,8 

SYS 0 5 5 100,0 

Kategori IV 208 218 10 4,8 

SRL 10 0 -10 -100,0 

SRS 1 0 -1 -100,0 

XLH 5 1 -4 -80,0 

XSH 4 5 1 25,0 

Øvrige 20 6 -14 -70,0 

Total 5325 4738 -587 -11,0 

 

Fordelingen på klubberne  

Klub 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Difference 

JK 2790 2733 2773 3063 2406 1997 1801 -196 

DK 1279 1255 1226 1490 1305 1305 1170 -135 

RK 1718 1720 1841 1967 1504 1060 1026 -34 

KK 575 483 426 721 776 963 741 -222 

 
6362 6191 6266 7241 5991 5325 4738 -587 

 

Fra maj 2011 gik stambogsfører fra fuldtid til 32 timer pr uge for at arbejdstiden kunne afspejle 
den faldende omsætning. Desværre har det – med den fortsatte nedgang – været nødvendigt 
endnu engang at varsle en reduktion i timetal, således at stambogsfører fra maj 2012 kommer 
til at arbejde 28 timer pr uge. Det kan ikke udelukkes, at dette kan betyde, at der i 
spidsbelastningsperioder kan opstå forøgede ventetider på stamtavler, men der arbejdes på 
flere tiltag, som forhåbentligt vil modvirke dette. 
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Det er naturligvis ikke en situation, vi er glade for, men vi er nødt til at tilpasse omkostningerne 
til indtjeningen, og den eneste anden udvej ville være at lade priserne for stamtavler og andre 
ydelser stige, og det mener vi ikke ville være en holdbar løsning for opdrætterne i den 
nuværende økonomiske situation. 

Når økonomien strammer, kan det friste til at sælge killinger uden stamtavle – det er 
selvfølgelig ikke tilladt for opdrættere under FIFe – men nu har en afgørelse fra 
Forbrugerklagenævnet slået fast, at en kat uden stamtavle ikke kan betragtes som en racekat, 
men derimod som en gårdkat/huskat, med tilhørende lav værdiansættelse.  

Klubberne oplever naturligvis lige som Felis Danica at den faldende omsætning har betydning 
for klubbernes økonomi, og dels af denne grund, og dels for at kunne tilbyde opdrætterne en 
mere fleksibel måde at bestille stamtavler m.m., arbejder stambogsfører sammen med 
klubberne på at kunne tilbyde at modtage stamtavleansøgninger mm via email.  Noget af det 
første, der vil blive lukket op for, er titelregistrering via email – det håber vi kan være på plads i 
løbet af kort tid. 

 

Stambogssystem 

I 2011 satte vi en opgradering af vores stambogssystem på budgettet.  Udviklingen af disse 
ændringer blev påbegyndt i slutningen af året, og vi har så her i de første måneder af 2012 
arbejdet med at implementere den opgraderede version. En af de vigtigste ændringer til 
systemet er et system til registrering og kontrol af attester. Der kommer hele tiden nye ting til, 
som alle eller udvalgte racer skal testes for, og det er nødvendigt at vores stambogssystem kan 
håndtere disse attester på en fornuftig måde, og at systemet er gearet til at håndtere nye 
attester efterhånden som de måtte komme til. I første omgang registreres kun obligatoriske 
attester. Mange andre faciliteter er bygget ind i systemet, og vi håber at dette kan bidrage til 
at stambogsfører fortsat kan løse sine opgaver inden for en fornuftig tidsramme, selvom 
arbejdstiden er reduceret. 

 

Kattemagasinet 

Kattemagasinet fik i 2010 ny redaktion, men den ene redaktør nåede kun at lave et par blade, 
før hun valgte at sige fra, og vi har derfor været utroligt glade for at den anden, Karin Hald, 
ikke blot har taget opgaven til sig, men også har løst den på aldeles fortrinlig vis. Karin har vist 
sig at være god til at få ideer og skaffe stof, og med Vivis flotte nye layout på plads, synes jeg 
godt jeg kan tillade mig at sige, at vi har leveret et særdeles pænt blad i 2011. Frank Mandix er 
fortsat med i redaktionen som titelredaktør, og det er vi ligeledes meget glade for. 

Men det skal ikke være nogen hemmelighed at Kattemagasinet lægger beslag på en stor del af 
Felis Danicas økonomi, og vi kigger derfor hele tiden på om vi kan gøre noget for at reducere 
omkostningerne. I første omgang bliver antallet af sider sat ned med 4, hvilket betyder, at der 
fremover ikke vil blive bragt udstillingsresultater i bladet, men jeg tror også at vi kan tillade os 
at sige at resultaterne i dag hurtigt spredes via nettet, og fejres på behørig vis, sådan at det 
bliver ganske uaktuelt at bringe dem i bladet. 

 

FIFe  

I 2011 blev FIFes Generalforsamling afholdt i Bukarest. Inge Nord og jeg deltog fra Felis Danica, 
og som sædvanligt rapporterede vi løbende hjem om forløbet af forhandlinger og 
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afstemninger. Vi havde desværre ikke held til at få gennemført mere end et af vores forslag – 
såvel ændring af standarden for Russian Blue som forslaget om afskaffelse af fransk som 
skriftligt FIFe sprog faldt, mens vores forslag om tilføjelse til dommerreglernes artikel 2.8.2 
ang. dommeres deltagelse i ikke-FIFe udstillinger blev vedtaget.   

Udover den løbende reportage fra GF bragte vi et referat i Kattemagasinet, men jeg må til min 
skuffelse alligevel konstatere, at der er ganske mange opdrættere, der ikke følger sig 
velinformerede om, hvad der foregår i FIFe, og hvilke nye regler, der kommer til.  
Jeg kan kun opfordre til at såvel hovedklubber som specialklubber bruger tid på at orientere 
sine medlemmer om ændringer i regler og love, og selv står jeg altid til rådighed, hvis der er 
spørgsmål, man ønsker besvaret.  

Medlemmerne har dog også selv et ansvar for at tilegne sig ny viden, så læs Kattemagasinet – 
der står mange ting, det er godt at vide. 

Sidste år fik alle medlemslande en opfordring fra FIFe om at få ryddet op i gamle stamnavne. 
Denne oprydning er vi ved at klar til at gå i gang med. Det vil betyde, at fx stamnavne, der 
aldrig har været brugt vil blive slettet, ligesom stamnavne hvor indehaveren er blevet 
ekskluderet, eller selv har forladt FIFe for at opdrætte i andre forbund, vil blive slettet. 

 

Mentorrådet 

Mentorrådet har i 2011 arbejdet med dels det grundlæggende arbejde omkring mentorerne, 
hvor 22 er aktive og samarbejder med 23 opdrættere, og dels været i gang med at udarbejde 
en grunduddannelse for opdrættere, som vi har store forventninger til. Den næste opgave, der 
skal løses er at få økonomien på plads, og når det er sket, kan vi forhåbentlig søsætte 
projektet. 

Mentorrådet mister i år 3 af sine medlemmer: Marianne Hindkær, Anne Lise Pålsson og Katrine 
Stilbo, som alle skal have en stor tak for deres indsats. 

 

Avlsrådet 

Der bruges i rådet ganske megen tid på at evaluere avlsprogrammer, og den generelle 
opfattelse i rådet er, at disse ikke altid er så vel gennemtænkt, som man kunne ønske sig det. 
På den baggrund planlægger rådet at udsende generelle anbefalinger til hvordan et 
avlsprogram skal sammensættes, hvis det skal kunne godkendes. Derudover har avlsrådet 
planer om at etablere en ERFA-gruppe sammen med avlsråd fra de øvrige nordiske lande. 
Der er 2 af rådets medlemmer, der i dag fratræder: Ole Amstrup og Diana Jensen. Tak til jer 
begge for jeres arbejde for avlrådet. 

 

Felis Danicas hjemmeside 

Igen i år har Marianne, vores webmaster, sat hastighedsrekord i oversættelse af regler fra FIFe 
– dårligt var de offentliggjort, før de lå på dansk på vores hjemmeside. Det er et stort arbejde 
og jeg håber at I alle værdsætter det lige så meget som jeg.  

 
Til gengæld begynder det at blive mere end tiltrængt med en revision af hele layoutet, men vi 
må desværre konstatere, at alle ressourcer må fokuseres på den web, der skal understøtte 
Verdensudstillingen i 2013. 
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Verdensudstillingen 2013 

Det vil i år i høj grad være påkrævet at FU sætter fokus på den kommende verdensudstilling. 
Selvom de ydre rammer er på plads, skal der – som til alle udstillinger – laves et stort 
forarbejde for at vi bliver i stand til at levere en udstilling, der kan måle sig med og helst 
overstråle de bedste.  

Klubberne er allerede blevet enige om at fordele de store arbejdsopgaver mellem sig og hver 
klub kan derfor begynde at fokusere på hvordan opgaven skal løses. Der bliver et stort 
koordineringsarbejde, og fremfor alt skal vi have økonomien på plads. Vi har besluttet os for at 
udpege en kasserer specielt for denne udstilling, og det bliver Kirsten Ulsø fra Katteklubben, 
der i samarbejde med Felis Danicas kasserer skal holde styr på kroner og ører.  
 

Der er derfor ingen tvivl om at vi får travlt i Felis Danica i 2012 – både i Forretningsudvalget og 
i klubberne. Tak for 2011 – jeg ser frem til samarbejdet i 2012. 

 

 

 

 

Bette Lind 

26.2.2012 


