Årsberetning fra Mæglerne 2013.
Årets gang:
Som tidligere nævnt i referatet fra plenarforsamlingen i starten af det forgangne år,
var 2013 det første ”rigtige år” for Mæglerne under Felis Danica. Der havde inden da
været udarbejdet en grundig fremgangsmåde for ordningen, men grundet økonomi
blev projektet med Mæglerne udskudt og derfor først igangsat i 2013.
Undertegnede har været med til at udarbejde den første model til Mæglerne
sammen med 4 andre personer. Jeg har efterfølgende sagt ja til at være sekretær for
Mæglerne under de (af FU) reviderede arbejdsbetingelser.
Året 2013 har derfor hovedsagelig bestået i, at få udarbejdet en tilfredsstillende
arbejdsgang, samt fået udbredt kendskabet til ordningen. Avlsrådet, Mentorrådet og
Mæglerne drøftede i starten af 2013 muligheden for, at udarbejde en fælles tekst
for at skabe større opmærksomhed på de 3 ordninger. Dette tiltag er desværre ikke
gennemført i året der er gået, men måske det lykkes i 2014?
Mæglerne har videresendt en beskrivelse af ordningen til et par SPK, der ønskede at
videreformidle budskabet omkring ordningen i deres klub-blade. Tak for det 
Derudover havde en af hovedklubberne (DARAK) inviteret en repræsentant fra
Mæglerne ud til at fortælle om ordningen, da de havde et foredrag omkring
kontrakter ved en advokat i september. Mæglerordningen var meget glade for, at
blive indbudt, for derved at kunne gøre opmærksom på ordningen i hovedklub-regi.
Årets arbejde:
Som tidligere nævnt, var året 2013 et år, hvor ordningen brugte mange kræfter på
at skabe opmærksomhed omkring sin eksistens. Der var derfor ikke så mange
henvendelser. Mæglernes opfattelse er desuden, at hovedklubberne selv tager sig af
en del af henvendelserne fra uenige opdrættere og at Mæglerne først bliver
involveret, hvis der ikke er noget nedfældet på skrift i form af en kontrakt eller
lignende. Slutteligt har Mæglerne desværre kæmpet lidt med udpegede mæglere,
som sprang fra midt i et forløb.

Antallet af sager, fra ordningens start:
Der er indkommet 6 henvendelser.
 2 af sagerne er afsluttet med mægling, hvor begge parter var tilfredse med
løsningsmodellen.
 2 af sagerne ønskede den ene part ikke at deltage i en mægling. Mæglerne
kunne derfor ikke afhjælpe en konflikt.
 1 sag måtte Mæglerne afbryde forløbet, da ingen af parterne virkede
kompromissøgende nok til at afslutte konflikten.
 1 sag er stadig under behandling. Mæglerne er i fuld gang med at mægle og
en løsningsmodel ser ud til at kunne opnås.
Mål for 2014:
 Forsat udarbejdelse af kendskabet til ordningen.
 Afhjælpe de henvendelser der indløber til Mæglerne, samt fastholde den
svartid fra første henvendelse indkommer til sekretæren på under 1 uge, som
har været max. tiden i det forgangne år.
 Afkorte forløbet og responstiden mellem parterne og de udpegede mæglere.
 Fastholde de mæglere der takker ja til at mægle.

Tak til:
Mæglerne vil gerne rette en tak til FU, samt FDs stambogssekretær, som har bistået
med hurtig respons på spørgsmål f.eks ang. udpegning af regler/love, samt anvisning
af mæglere til sagerne. Det er ikke altid nemt, når der er 100 % tavshedspligt, men
det er i årets løb lykkedes fortrinligt.
Til de mæglere der har bistået ordningen, jeres hjælp er uundværlig!
På vegne af Mæglerordningen under Felis Danica

Lisette Siigaard Henriksen

