
 

 
 
 

 

 

Referat af Felis Danicas ordinære plenarforsamling den søndag den 22. februar 2015, kl. 13.00,  
på Hotel Frederik 2, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse 
 

Formand Bette Lind bød velkommen til de fremmødte. 
 
1) Valg af dirigent  
Lars Seifert-Thorsen blev enstemmigt valgt. 
 
2) Valg af stemmetællere  
Kira Marseen (JK), Kirsten Ulsø (KK), Tanja Petersen (DK), Poul Kiærulf (RK) 

 

Plenarer: 
JK: Brian Sørensen, Susanne Wehnert, Tina Pedersen, Dorthe Elwarth, Patrick Kristensen, Simone Søder-
berg, Mette Mejdahl, Kira Marseen 
KK: Kirsten Ulsø, Inge Nord, Marianne Seifert-Thorsen, Dorte Seierø Eltong, Inge Christine Bonefeldt  
Nielsen, Henrik Vaabengaard 
RK: Poul Kiærulf, Camilla Scharff, Pia Børgesen, Susanne Høj Andersen 

DK: Mette Usbeck, Tanja Petersen, Dorte Marie Kaplers 
 
Repræsenterede specialklubber: 
Ragdoll Klubben Danmark: Niels Lynge og Susan Jonassen, Norsk Skovkattering: Pia Børgesen, Maine 
Coon Klubben Danmark: Sanne Wibroe, DSO: Heide Petersen, Ocicat klubben: Gurli Petersen, Birmaklub-
ben: Gerd Jahn og Marianne Stiedler, Russerklubben: Henrik Vaabengaard, Colourpointen: Tanja Peter-

sen 
 

Mentorrådet: Lars Seifert-Thorsen og Poul Kiærulf  
 
Avlsrådet: Marianne Seifert-Thorsen 
 
Mæglerordning: Lisette Sigaard-Henriksen 

 
3) Formandens beretning  
Bette Lind aflagde beretning som følger: 
 
’Jeg er ikke meget for det – men kan lige så godt med det samme sige det lige ud: 2014 blev ikke noget 
vendepunkt for Felis Danica. Nedgangen i medlemstal og antal solgte stamtavler fortsatte, omend ikke 
helt i samme takt som i 2013. Faktisk var medlemsnedgangen noget større end det, vi har set i de sene-

ste 3 år, mens faldet i antal stamtavler synes at være bremset noget op. 
Hvorfor er medlemstallet faldet så meget – fra 1881 i 2013 til 1722 i 2014?  Det må selvfølgelig blive et 

gæt, men jeg tror på, at det stadig hænger sammen med konjunkturerne i det omgivende samfund: hvis 
der ikke kan afsættes killinger, så ender det med at flere og flere opgiver at opdrætte, og hvis man hver-
ken opdrætter eller udstiller, så er det meget logisk at afslutte sit medlemskab. Desværre.  
 

Men vi har også mistet medlemmer på baggrund af nogle af de sundhedskrav, der er blevet indført de 
senere år, og her vil jeg tillade mig at mene, at hvis opdrættere ikke vil ofre nødvendige tests på sine 
avlsdyr, så er det opdrættere, vi er bedst foruden i Felis Danica, selvom det gør ondt på økonomien. Det 
skulle gerne være sådan, at Felis Danica opdrættere står for kvalitet i opdrættet. 
 
Sagt med tørre tal, så betyder det at vores fordeling af plenarer ser således ud: 
 
Klub Plenarer 

JYRAK: 8 

Racekatten: 4 

DARAK: 3 

Katteklubben: 6 
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Medlemsoversigt: 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

JYRAK 
1085 989 785 793 751 730 628 

Racekatten 
727 580 480 380 355 322 323 

DARAK 
529 559 529 464 415 379 301 

Katteklubben 
245 341 387 439 414 450 470 

Total 
2586 2469 2181 2076 1935 1881 1722 

Difference 

 

-117 -288 -105 -141 -54 -159 

 
 
Årets begivenheder 

 

I december var vi inviteret til et møde i Fødevarestyrelsen sammen med internaterne, Dyrenes Beskyttel-
se, Kattens Værn, Dyrlægeforeningen, Katteregistrene, Dyrefondet mfl. Det var en ganske spændende 
agenda, som umiddelbart lagde op til, at FS ønskede at samarbejde med os på flere punkter, men det 
skulle desværre vise sig ikke at holde stik. Fra Felis Danica deltog formand og næstformand sammen 
med formanden for Racekatten og vi gik meget ærgerlige og skuffede fra mødet. Kort fortalt ville FS 
meddele os, at man ikke ville lave en kattelov, men gerne genoplive den tidligere hedengangne bekendt-

gørelse om ”erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og internater” med vis-
se tilretninger, hvor man ville tage de dengang indkomne høringssvar med i betragtning. Det blev fra fle-
re sider, bla. Inges Kattehjem og Dyrlægeforeningen, påpeget at ”erhvervsmæssig handel med og op-
dræt af katte” var stort set ikke-eksisterende i Danmark og at deres fokus burde være på internater og 
ikke mindst kattepensioner. Derudover ville man fra FS gerne lancere en kampagne med det formål at 
højne kattens anseelse i samfundet, på linje med en kampagne man havde kørt for hundene. Forskellen 

var dog, at mens ministeriet havde smidt en halv million i puljen til hunde-kampagnen, så var der ingen 
penge til kattene: dem skulle vi levere! Hvis noget kunne understrege, at der er forskel på anseelsen for 

hunde og katte, så var det vist dette. 
Vi følger naturligvis tæt op på disse emner, så vi kan give vores mening til kende – så må vi bare håbe 
på, at der også er nogen, der lytter. Men i modsætning til for 6 år siden følte jeg denne gang, at vi ikke 
stod helt alene med vores synspunkter.  
 

Mødeaktiviteter 
Som sædvanligt blev der i januar afholdt møde med Specialklubberne og vores øvrige interessenter: 
Avls- og Mentorråd, samt Mæglerne, og der er afholdt 6 FU møder – heraf de fleste som telefonmøder. 
Der foregår derudover en stadig sagsbehandling via mail, sådan at de egentlige FU møder mere og mere 
fokuserer på de fremadrettede aktiviteter. 
 
Stambogsføring 

Antallet af stamtavler udstedt i 2014 nåede op på 3709. Ikke imponerende, da det igen er udtryk for 
nedgang i forhold til året før – 8,31%. Det er ikke så stort et fald som året før, men stadig et fald, og det 

er ikke godt nok.   
 
En anden interessant betragtning er, at det gennemsnitlige antal stamtavler pr medlem er faldet hen 
over de sidste 6 år – formentligt et udtryk for at vi som opdrættere er blevet mere forsigtige med at sæt-

te nye kuld i gang, hvis vi ikke kan være sikre på at kunne finde gode hjem til dem. Det kunne dog se ud 
som om faldet her nu er bremset: 
 

ÅRSTAL MEDLEMMER STAMTAVLER  GNS. 

2008 2582 7313 2,83 

2009 2468 5991 2,42 

2010 2181 5325 2,44 

2011 2076 4738 2,28 

2012 1935 4565 2,36 

2013 1881 4045 2,15 

2014 1722 3709 2,15 
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Tallene fordeler sig som sådan: 

 

Race 2013 2014 Difference % Diff. 

EXO 101 125 24  23,76 

PER 337 319 -18  -5,34 

Kategori I 438 444 6  1,37 

MCO 824 724 -100  -12,14 

NFO 666 542 -124  -18,62 

RAG 214 249 35  16,36 

SBI 677 525 -152  -22,45 

SIB 71 85 14  19,72 

TUA 0 3 3  0,00 

TUV 6 15 9  150,00 

Kategori II 2458 2143 -315  -12,82 

ABY 99 85 -14  -14,14 

BEN 91 119 28  30,77 

BML 17 9 -8  -47,06 

BRI 357 315 -42  -11,76 

BUR 120 136 16  13,33 

CHA 10 0 -10  -100,00 

CRX 17 5 -12  -70,59 

DRX 6 7 1  16,67 

DSP 4 15 11  275,00 

EUR 88 74 -14  -15,91 

KBL 29 33 4  13,79 

KBS 4 2 -2  -50,00 

KOR 16 11 -5  -31,25 

MAU 3 4 1  33,33 

OCI 13 3 -10  -76,92 

RUS 29 46 17  58,62 

SIN 0 0 0  0,00 

SNO 1 4 3  300,00 

SOM 36 39 3  8,33 

SPH 53 28 -25  -47,17 

MAN 0 0 0  0,00 

CYM 0 0 0  0,00 

Kategori III 993 935 -58  -5,84 

BAL 3 9 6  200,00 

OLH 3 6 3  100,00 

OSH 51 41 -10  -19,61 

PEB 12 4 -8  -66,67 

SIA 75 109 34  45,33 

SYL 1 1 0  0,00 

SYS 2 8 6  300,00 

Kategori IV 147 178 31  21,09 

XLH 5 5 0  0,00 

XSH 4 4 0  0,00 

Øvrige 9 9 0  0,00 

Grand Total 4045 3709 -336  -8,31 

 
Som I kan se, er det igen i år kategori II, der står for den store nedgang, mens nedgangen er moderat i 
kategori I og III, mens kategori IV glædeligt er i fremgang. 
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Antal stamtavler pr klub 
 

Klub 2013 2014 Diff. 

DARAK 1007 843 -164 

JYRAK 1591 1386 -205 

KATTEKLUBBEN 588 635 47 

RACEKATTEN 859 845 -14 

Grand Total 4045 3709 -336 

 
Felis Danicas stambogsfører er som bekendt ansat på deltid, og pr 1.7.2015 nedsættes arbejdstiden 
yderligere som tilpasning til det faldende antal stamtavler. Stambogsfører kan tilpasse sin arbejdstid in-
den for de enkelte uger i forhold til hvor mange stamtavler, der kommer ind, og vi håber, at det ikke får 

en for negativ indvirkning på leveringstiderne.  
Men som I ved: den eneste anden mulighed ville være en væsentlig forhøjelse af priserne for stamtavler, 

og det er nok ikke lige vejen at gå for øjeblikket. 
 
Jeg er meget glad for at stambogsfører Heidi Tværmose har været så forstående over for vores situation, 
og har accepteret arbejdstidsnedgangen – det vil jeg gerne sige en stor tak for. 
 
Kattemagasinet 
Kattemagasinet har fundet sin form, som elektronisk blad, men en hel del medlemmer har valgt at sikre 

sig et fysisk blad, hvilket selvfølgelig fortsat skal være en mulighed. Vi har fået bladet lavet som iPaper, 
hvilket har hævet kvaliteten af den elektroniske udgave ganske betragteligt, og vi er rigtigt glade for at 
Vivi Fletcher stadig tager sig af hele produktionen af bladet, både fysisk og elektronisk. 
 
Men intet blad uden stof, og vores dygtige redaktør, Karin Hald, har endnu engang formået at skabe et 

varieret udbud af læsestof, som gør at vi kan være stolte af vores blad.  
 

I årets løb har der været visse problemer med at håndtere titeltagere, og til det seneste blad har stam-
bogsfører været behjælpelig med at håndtere denne del. Det vil dog ikke være en mulighed efter 1.7.16, 
hvorfor vi inden da skal have fundet en anden løsning. 
 
Tak til den samlede redaktion – I gør en kæmpe indsats! 
 

FIFe 
Riga var i år rammen om FIFes generalforsamling, og som tidligere var Inge Nord og jeg repræsentanter 
for Felis Danica. Igen var det muligt at følge med på nettet i beslutningerne, efterhånden som de blev 
truffet – det satser jeg selvfølgelig også på skal ske i år, hvor generalforsamlingen afholdes i Portugal. 
 
Der blev truffet mange beslutninger – som sædvanligt – og nogle skal nævnes her: 

 Dorte Kaae blev genvalgt som vice-sekretær, Karl Preiss blev genvalgt som vice-kasserer 

 Der kom nye folk ind i Health and Welfare kommissionen: Marek Chadaj og Jurgita Gustaitiene, 
mens Carin Sahlberg blev genvalgt. 
 Selkirk Rex og Thai blev preliminært godkendt, og vi har allerede set de første Selkirk Rex på danske 
udstillinger.  
 Bestyrelsen prøvede, uden held, at få generalforsamlingen til at forkaste den beslutning om ny kate-
goriopdeling, der blev vedtaget i Madrid.  
 Dommerkommissionens forslag til ny dommeruddannelse og opdatering af eksisterende dommeres 

uddannelse med henblik på den ny kategori-opdeling blev forkastet, uden at noget andet blev sat i ste-
det. 
 
Felis Danica havde som sædvanligt 3 forslag med, hvoraf kun det ene, om at fjerne kravet om transfer 
internt i FIFe, blev vedtaget.  
 

Det bliver rigtigt spændende at se i år, om bestyrelse og dommerkommission er kommet til enighed – 
det har desværre ikke set lovende ud hen over året. Det er utroligt vigtigt for FIFes evne til at agere, at 
der kan samarbejdes mellem de valgte personer! 
 
Mentorråd, Avlsråd og Mægling 
De respektive repræsentanter aflægger deres egen beretning efterfølgende, men jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sig et stort tak til alle de entusiastiske mennesker, der år efter år lægger masser af fri-

villige og ulønnede kræfter i at drive den danske katteverden.  
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Tak fordi I orker at lave uddannelse, at vejlede andre, at udrede deres stamtavler og avlsprogrammer og 

fordi I har overskud til at mægle mellem dem, der ikke kan enes. 
Jeg tror ikke helt jeres opdrætterkollegaer forstår hvor megen tid og energi, I lægger i arbejdet, og hvor 
vigtig jeres indsats er for, at vi kan sætte os til bords med andre organisationer og holde hovedet højt i 
bevidstheden om at Felis Danica repræsenterer en masse veluddannede, dygtige og samvittighedsfulde 
opdrættere, der har et solidt bagland at trække på, hvis der kommer udfordringer undervejs. 
 

Felis Danicas web 
2014 blev året, hvor det lykkedes os at få søsat et nyt website. Det har stået højt på min ønskeliste i fle-
re år, fordi det gamle website var tungt at arbejde med, og svært at opdatere. Dertil kom, at vi havde 
gentagne problemer med nedbrud hos leverandøren – nedbrud, som hang sammen med, at det ikke var 
muligt at opgradere softwaren, der understøttede det gamle website. Vi har nu valgt en enkel løsning, 
hvor vi lejer os ind hos en udbyder af standard software, hvilket gør at det dels er billigt og dels særdeles 
velbeskrevet hvordan man vedligeholder web’en.  

 

Det har været et stort arbejde at flytte stof fra det gamle site til det ny, og webmaster har måttet lægge 
mange timer i opgaven, så Marianne Seifert-Thorsen skal have meget stor ros og tak for indsatsen. 
 
Vi er på ingen måde færdige med at opbygge det nye site – vi vil gerne have samlet en del mere oplys-
ning omkring de enkelte racer, målrettet til potentielle købere, ligesom vi gerne vil udbygge en videns-
base til vores opdrættere.  

 
Arbejdet med vores online database pågår også stadig – der er for nyligt kommet titler på kattene, lige-
som det i oversigten fremgår hvilket køn katten har.  Der er mange flere ønsker til funktionalitet, og det 
er slet ikke utænkeligt, at vi kan bygge mere på hen ad vejen – det er et spørgsmål om økonomi. 
 
Forretningsudvalget 

Der var lidt udskiftning på posterne i den ene af klubberne i begyndelsen af året, men ellers har forret-
ningsudvalget fungeret i stort set samme form og med samme bemanding som i de foregående år, hvil-

ket giver en rigtig fin stabilitet og et solidt samarbejde. Jeg er glad over at kunne konstatere, at det sta-
dig er tilfældet.  
 
Vi kunne desværre ikke opfylde vores målsætning fra sidste år om at vende nedgangen – den opgang i 
samfundsøkonomien, som vi havde håbet på skulle komme os til hjælp, var noget mere træg end forven-

tet, men jeg hører dog nu optimistiske toner fra mange af specialklubberne, og selvom vi ruster os mod 
fortsat nedgang, så står vi også klar til at skubbe på, hvis det begynder at gå den anden vej. 
 
En ting vil jeg gerne afslutningsvis sige: hvis den danske katteverden skal opleve fremgang, så skal vi al-
le hjælpe til. Det handler dels om at der skal være et marked for vores killinger – her må i fællesskab gø-
re hvad vi kan for at skabe opmærksomhed omkring racekatte med stamtavler – og dels om at vi også 
skal have nogle killinger at sælge. Det nytter ikke noget, at vi er så bange for at sætte nye opdrættere i 

gang, at vi ender med at male os selv op i et hjørne. Hvis ikke der kommer nye folk til, hele tiden, som 
kan tage over både med opdræt og organisationsarbejde, når vi gamle ikke orker mere, så kommer op-

svinget aldrig.’ 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

Avlsrådets beretning: 
Marianne Seifert-Thorsen aflagde Avlsrådets beretning 
 
’ Om sundhed og sygdom i opdræt 
Når man arbejder med opdræt, er der altid nogle udfordringer, som omhandler sundhed og sygdom. Her 
kommer avlsrådet ind som rådgivende organ, især omkring arvelige sygdomme og defekter. 
 

Det er avlsrådets fornemste pligt at støtte opdrætterne med råd og vejledning, både hvad angår avls- og 
registreringsregler, og med specialviden om genetik og de krav der må stilles til opdræt, der ønsker at 
forbedre en races generelle sundhedstilstand. 

   I Felis Danica har vi opdrættere som arbejder seriøst med at forbedre sundheden indenfor deres race.  
Desværre er det sjældent at en enkelt opdrætters selvstændige initiativ er nok til at sikre en forbedring 
af racen. Skal man virkelig sætte ind overfor de helbredsmæssige problemer som findes udbredt i en ra-
ce, er det nødvendigt at etablere et avlssamarbejde imellem flest mulige af opdrætterne. Og der så vi 

gerne at specialklubberne kunne gå ind som en mulig samlende faktor.  
   Derfor arbejder avlsrådet på at få møder op at stå med samtlige specialklubber, så vi kan sikre os, at vi 
har den bedst mulige viden om den enkelte races udfordringer. For kun på den måde kan vi hjælpe op-
drætterne indenfor den enkelte race. 
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FIFes krav og Felis Danicas pålæg 
FIFe har valgt at støtte seriøst katteopdræt ved at kræve test-programmer for relevante helbredsproble-
mer. Når problemerne vælter ind over en opdrætter, hænder det at man desperat ønsker at teste for alle 
mulige sygdomme, som der i dag findes tests for – bare for at være på den sikre side. Det er en af avls-
rådets opgaver at rådgive opdrætterne vedrørende hvilke tests racen reelt har behov for, så vi ikke bare 
tester til glæde for dyrlægernes pengepung, men lige netop i det omfang det er relevant for vores race. 

   Ved det årlige møde mellem Avlsrådet og Felis Danicas forretningsudvalg i januar 2015 pålagde FU 
Avlsrådet at udarbejde avlsanbefalinger for ALLE racer. Disse anbefalinger skal omhandle de sygdomme 
og avlsmæssige problemer, som Avlsrådet har kendskab til i racerne, og som Avlsrådet mener er alvorli-
ge nok til at opdrætterne i racerne bør teste for dem. 
Det er en selvfølge, at Avlsrådet ønsker at udarbejde disse anbefalinger i samråd med specialklubberne, 
men hvis det ikke er muligt at etablere et samarbejde med en specialklub, har FU pålagt Avlsrådets at 
udarbejde reglerne for den relevante race under alle omstændigheder.  

 

2014: Årets gang 
I det forgangne år har vi startet en møderække med specialklubberne, og det fortsætter naturligvis i 
2015.  
   I 2014 har vi holdt møder med BB-klubben og Européklubben. Begge møder var konstruktive og alle 
tilstedeværende deltog med viljen til at gøre deres bedste for deres udvalgte race. 
 

Der har ikke været mange sager i 2014, kun 8.  De 8 sager har fordelt sig som følger: 
 

 3 importer med forskellige registreringsfejl i stamtavlen. 
 1 import af racekryds med henblik på forbedring af racens sundhed. 
 2 sager om korrekt registrering af farve på kuld. 
 1 sag om godkendelse af parring der kan give ikke-tilladt farve. 

 1 avlsprogram (fortsættelse af tidligere godkendt avlsprogram) med udkrydsning til anden race. 
 

3 af sagerne havde en behandlingstid på 14 dage, 1 på 1 uge, 1 på 2 måneder og 1 på 3 måneder. 
De 2 sager med lange sagsbehandlingstider faldt sammen med ferieperioder. 
 
Vi bestræber os på at holde sagsbehandlingstiderne så lave som muligt. Når jeg udarbejder årsberetnin-
gen checker jeg altid, hvorfor en sag har trukket i langdrag. Når vi ser bort fra ferieperioder, hvor mailen 

ikke bliver checket så ofte som til daglig, skyldes lange sagsbehandlingstider som regel langsom reaktion 
fra de kilder, vi skal indhente information fra. Dvs. klubfunktionærer i andre lande og andre forbund, og 
kunden selv, som ikke altid har alle data lige ved hånden ved første henvendelse. 
 
Ud over specialklubmøder og sagsbehandling giver Avlsrådet også mere uformel rådgvning. Avlsrådets 
kontaktperson modtager mange henvendelser om rådgivning i årets løb. De handler f.eks. om opklaring 
af hvordan specifikke avls- og registreringsregler kan/skal forstås; indsendelse af stamtavler til gennem-

kig inden folk køber i udlandet; diverse sygdomsrelaterede spørgsmål: HCM, DNA-tests, GSDIV, PK-Def i 
NFO; katte købt til avl m. hvide pletter; halefejl; samt transfer spørgsmål, import/eksport spørgsmål, 

osv. Med andre ord en stor pose blandede bolsjer. 
 
Avlsrådets sammensætning og arbejdsgang 
I det siddende avlsråd er vi så heldige at have en god blanding af erfaring med avl og opdræt, genetik og 

viden om love og regler. I vores bagland har vi desuden adgang til stor specialistviden indenfor emnerne. 
 
Vi har bestræbt os på at være så bredt funderet som muligt. Det betyder at vi er geografisk fordelt over 
Sjælland og Jylland, og over ligeså mange forskellige racer, som vi er medlemmer.  
   I det forløbne år har vi afholdt 2 møder, hvor vi har snakket principielle spørgsmål. Den daglige sags-
behandling klares normalt via mail og netbaseret værktøj. Det holder udgifterne til vores arbejde nede i 
et meget overskueligt leje. Og sådan regner vi med at fortsætte. 

 
Som formand for Avlsrådet ser jeg frem til det næste år med håbet om et fortsat godt samarbejde med 
specialklubber såvel som FU og hovedklubber. Vi vil alle bestræbe os på, at vi fortsat kan yde Felis Dani-

cas medlemmer en god service.’ 
 
Mentorrådets beretning: 
Lars Seifert-Thorsen aflagde Mentorrådets beretning 

 
’Statistik og opfølgning 
Der er pr. 1. februar 2015 i alt 16 mentorer, som arbejder med de nye elever, der finder frem til ordnin-
gen. P.t. er der 9 elever som hver har fået tilknyttet to mentorer, idet vi fortsat tilknytter en mentor der 
er geografisk tæt på deres elever og også en racespecifik mentor, så vidt dette er muligt. 
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Mentorrådet har lavet en bruttoliste over mulige nye mentorer, som vi vil kontakte hvis og når der kom-

mer flere elever til, således at vi ikke overbelaster de nuværende mentorer. 
 
I 2014 har udviklingen af antallet af nye elever været konstant, dvs. der er kommet lige så mange nye til 
som der har afsluttet mentorforløbet. Tak til alle mentorer, både de aktive som har kontakt til elever og 
de som sidder og venter på at der kommer nye elever til. 
 

Diplomopdrætteruddannelse 
Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse har nu været igennem 2½ runde af alle fire moduler. 
Status er, at der i alt er 108 som har bestået alle fire moduler og som derfor kan kalde sig diplomopdræt-
tere. Tallet er fordelt med 48 i 2013 og 60 i 2014. 
Alle moduler bliver fortsat afholdt både øst og vest for Storebælt, for at give så mange som muligt mulig-
hed for at kunne tilmelde sig uddannelsen. Mentorrådet har med FU aftalt et minimumsantal for hvor 
mange der skal være tilmeldt hvert sted (10) for at vi gennemfører modulet både øst og vest. 

Der er p.t. i alt 72 opdrættere som er i gang med uddannelsen og som har deltaget på mindst et modul. 

Det skal dog siges, at det næppe vil være alle 72 som gennemfører uddannelsen, idet en del af de 72 ik-
ke har deltaget på et modul siden de første moduler blev afholdt i 2013. 
Vi vil benytte lejligheden til endnu en gang at gøre opmærksom på, at man ikke behøver at tage modu-
lerne i en bestemt rækkefølge. 
 
Den valgte eksamensform med multiple choice spørgsmål har bevist sit værd. Der har fortsat været en-

kelte spørgsmål, som har kunnet misforstås. I forbindelse med retningen af eksamen er der blevet taget 
hensyn til dette og fejl fra vores side har ikke ligget deltagerne til last. 
Der er fortsat et arbejde, som laves efter hvert modul, med at vurdere om eksamensspørgsmålene er i 
en kvalitet, som gør det muligt for deltagerne at kunne besvare dem og om nødvendigt ændres der i 
formuleringer af både spørgsmål og svarmuligheder. 
Vi vurderer fortsat, at der skal være en eksamen efter hvert modul. Diplomopdrættermærket skal ses 

som et udtryk for, at man ikke bare har været til stede i lokalet, men også har hørt efter og bevist at 
man har tilegnet sig viden. 

Det er en fast praksis efter hvert moduls eksamen, at vi beder kursisterne om at give os feedback. Det 
har fortrinsvis givet os positiv kritik fra deltagerne. Deltagernes feedback har også medført at vi har fore-
taget ændringer til både undervisning og eksamensspørgsmål. 
Der foregår til stadighed et arbejde med at opdatere undervisningen på de enkelte moduler, således at 
det til enhver tid er de gældende regler og den nyeste viden, der bliver undervist i. 

 
I 2015 er der fastlagt datoer for modul 3 & 4, der afvikles både øst og vest for Storebælt i marts og april. 
Der er åbnet for tilmeldingen og vi vil atter opfordre til at så mange som muligt deltager på uddannelsen. 
Vi skal snart til at planlægge datoer for modul 1 og 2 til efteråret 2015, således at de kan blive offentlig-
gjort i KatteMagasinet 2/2015. 
Vi planlægger datoerne ud fra, at vi ikke må kollidere med udstillinger, der afholdes af de fire hovedklub-
ber under Felis Danica, derefter forsøger vi at undgå weekender med andre udstillinger i Danmark og sto-

re udstillinger i vores nabolande. Endelig skal det også være weekender hvor vores undervisere, især de 
eksterne som dyrlæge, jurist og genetikere, har mulighed for at være med. Alt dette reducerer selvfølge-

lig udbuddet af datoer, men det er de vilkår vi må leve med. 
 
Reklamebrochure for Mentorordningen 
I løbet af året har vi arbejdet med at få finpudset en reklamebrochure for Mentorordningen og Diplomop-

drætteruddannelsen, som hovedklubberne kan have liggende i deres info-stande på udstillingerne og ud-
sende sammen med f.eks. stamtavler og stamnavnebeviser. 
Denne brochure har været forelagt FU i forbindelse med mødet med råd m.v. i januar 2015 og er, så vidt 
Mentorrådet er informeret, på vej i tryk. 
 
Møder 
Mentorrådet har kun afholdt et enkelt internt møde i 2014 og foreløbigt et enkelt ditto i januar 2015. Der 

er planlagt endnu et møde inden sommerferien. Mentorrådet har deltaget på FU’s møde med Avlsråd, 
Mentorråd, Mæglere og Specialklubber i januar 2015. Mentorrådet har klaret det øvrige arbejde via e-
mail. 

Vores eneste udgifter har været til transport og forplejning i forbindelse med møder. 
 
Plenarforsamlingen 2015 
På plenarforsamlingen 2015 er Linda Guldal Hansen og Poul Kiærulf på valg og begge ønsker at genop-

stille. 
 
Vi ser frem til at fortsætte arbejdet for vores opdrætterkolleger i det kommende år.’ 
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Mæglerordning beretning: 

Lisette Sigaard-Henriksen aflagde Mæglerordningens beretning 
 
’ Årets gang: 
2014 har været et år, hvor ordningen har fået mere fodfæste blandt opdrætterne i Felis Danica. Det er 
blevet mere ”legalt” at søge hjælp og sparring i en twist og nogle af hovedklubberne er blevet mere be-
vidste om at henvise tilordningen. Dog kunne vi sagtens magte flere opgaver, og derved aflaste formæn-

dene i de 4 hovedklubber i mæglingsøjemed. 
 
Mæglerne har været igen i år været ude og kort gøre opmærksom på ordningen i forbindelse med møder 
omhandlende ”Kontrakter og regler” i et par af hovedklubberne, og der er også aftale om deltagelse i et 
møde i april i DARAK.  
Ellers er henvendelserne kommet i en lind strøm, og responstiden mellem dem der henvender sig og 
Mæglerordningen er også på et fornuftigt niveau. 

 
Årets arbejde: 

Mæglerordningen (MO) har i år modtaget 11 henvendelser på vores mailadresse, og de 9 er afsluttet ved 

årets udløb. 

Det er primært manglende stamtavler, der er det store problem, når menigmand henvender sig. I disse 
sager henviser vi både til den pågældende sælgers hovedklub og til Forbrugerklagenævnet, hvis det dre-
jer sig om salg af kat til en ikke-opdrætter. 
 
De to verserende sager, som ikke er afsluttet endnu, omhandler en henvendelse omkring dyrlægeregnin-
ger. Der er opnået enighed omkring det skyldige beløb, men opdrætter ville gerne vente med at tilbage-
betale pengene til vedkommendes killinger var solgt. Det er de så ikke blevet endnu, og sagen stammer 

helt tilbage fra juli måned og den aftalte afdragsordning er heller ikke påbegyndt. 
 
Den anden sag omhandler en opdrætter der måske er optaget i et andet forbund. Medlemsstatus er i 

skrivende stund ved at blive be- eller afkræftet. 
 
MO har udover de nævnte 11 sager, fået flere henvendelser fra tidligere parter i MO, som gerne vil have 
hjælp til at gennemgå en kontrakt eller lign. så de ikke havner i problemer igen. Det er dejligt, at der er 

opnået tillid og at FDs opdrættere er åbne for drøftelse af diverse problemstillinger, så uenigheder i frem-
tiden forhåbentlig kan minimeres. 
Desuden er der kommet en del feedback, hvor folk har skrevet hvorledes det er gået efterfølgende i en 
tidligere sag, samt forespørgsler om vi kan hjælpe i andre konkrete sager. 
 
Antallet af sager i 2014: 

Der er indkommet 11 henvendelser.  
 5 af sagerne er afsluttet med mægling, hvor begge parter var tilfredse med løsningsmodellen.  

 4 sager, hvor den ene part ikke var medlem af en FD hovedklub eller henvendelsen hørte direkte 

til i hovedklub-regi. 

 2 sager er stadig under behandling. Se nærmere status under ”Årets arbejde”.  

Mål for 2015: 
 Forsat udarbejdelse af kendskabet til ordningen. 

 Afhjælpe de henvendelser der indløber til Mæglerne, samt fastholde den svartid fra første hen-

vendelse indkommer til sekretæren på under 1 uge, som har været max. tiden i det forgangne 

år. 

 Være mere obs. på at kommunikationen foregår på samme ”plan”. 

Tak til 
Mæglerne vil gerne rette en tak til FU, samt FDs stambogsfører, som har bistået med hurtig respons på 
spørgsmål f.eks. ang. udpegning af regler/love. 
Til de opdrættere der har brugt ordningen og dem som har indvilget i at deltage i en mægling.’ 

 
4) Regnskab  
Camilla Scharff gennemgik regnskabet. Bette Lind oplyste, at der har været afsat mere til web end der 
har været brugt, da vi fandt en billigere løsning. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
5) Optagelse af nye klubber  

Der var ingen nye klubber til optagelse. 
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6) Vedtægtsændringer  

 
a. Forslag nr. 3 fra Forretningsudvalget: 
Tilføjelse til § 11 – Dyrevelfærd 
Felis Danica afsætter hvert år penge til en velfærdspulje reserveret til ovennævnte formål. Beløb, der i et 
givet regnskabsår ikke anvendes til formålet, overføres til næste regnskabsår. 
For at sikre indtægter til supplering af puljen, opkræver Felis Danica et gebyr pr. stamtavle, svarende til 

2,5% af den til enhver tid gældende basispris for stamtavler. Opkrævede gebyrer overføres ubeskåret til 
velfærdspuljen. 
 
Bette Lind motiverede forslaget – det var ikke umiddelbart muligt at oprette en decideret fond, på grund 
af de komplicerede regler der gælder vedrørende fonde. Men det er vigtigt for kattesporten, at vi fortsæt-
ter med en opsparing. 
 

Forslag om betalingsløsning eller indsamling – FU kigger på det, og der kan desuden oprettes private ind-

samlinger, fx på klubbernes udstillinger. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
7) Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.  
Ingen ændringer (der kommer dog gebyr på 2,5% jf. beslutning om vedtægtsændring). 

 
8) Indkomne forslag  
a. Forslag nr. 1 fra Forretningsudvalget  
i. Tilføjelse til Felis Danicas appendix A til FIFes udstillingsregler (nyt afsnit 1.4.2) 
Der er 24 timers karenstid på anvendelse af receptpligtige øjenpræparater set i forhold til udstillingens 
starttidspunkt. Der må ikke anvendes receptpligtige øjenpræparater på udstillingsdagen. 

 
Susanne Wehnert motiverede forslaget og oplyste, at det var udsprunget af et par konkrete hændelser, 

hvor der var brugt øjendråber med antibiotika på udstillingerne. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
ii. Tilføjelse til de nationale stambogsføringsregler afsnit 1.2 

Hankatte må ikke tilbydes eller udlånes til opdræt af ikke-registrerede killinger, dvs. hvor hunkatteejeren 
ikke er tilknyttet et stambogsførende forbund. 
 
Bette Lind motiverede forslaget. Klubberne får jævnligt henvendelser om hankatte, der bliver udbudt til 
avl, og som det er nu, kan vi ikke gøre noget ved. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

 
b. Forslag nr. 1 fra DARAK:  

i. Tilføjelse til de nationale udstillingsregler – FIFes show rules § 4.9.3 
De to førstnævnte punkter kan kun bruges i Danmark, hvis der er tilmeldt mindst 3 af hver pelslængde 
eller mindst 3 af hvert køn. Ellers uddeles der kun én BIS huskat på tværs af pelslængde/køn. 
 

Debat om forslaget, blandt blev det nævnt, at der ikke var noget til hinder for, at klubberne hver især 
valgte at bruge det princip, som FIFe’s udstillingsregler foreskriver må anvendes, således at det er op til 
klubben at vælge om der skal være 1 eller 2 BIS huskatte. 
 
Efter endt debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget. 
 
For: 

JK: 0 
KK: 6 
RK: 4 

DK: 3 
 
Imod: 
JK: 8 

 
9) Budget  
Camilla Scharff gennemgik budgettet, som blev enstemmigt vedtaget. 
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10) Valg af forslag til videresendelse til FIFe's GF  

FU formulerer forslaget om forbud mod benyttelse af receptpligtige øjenpræparater samt forbud mod ud-
lån af hankatte til ikke-registrerede katte til videresendelse af FIFe. 
 
11) Valg af formand – meddelelse om resultat af valg  
Bette Lind er genvalgt uden modkandidat. 
 

12) Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg  
JK: Susanne Wehnert og Brian Sørensen 
KK: Inge Nord og Kirsten Ulsø 
RK: Poul Kiærulf og Camilla Scharff 
DK: Mette Usbeck og Tanja Petersen 
 
13) Valg af repræsentanter til FIFes generalforsamling  

Afklares af FU på et efterfølgende møde. (BL og IN er FD’s repræsentanter). 

 
14) Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter  
Flemming Nielsen og Jette Rybak er enstemmigt genvalgt, revisorsuppleanter Flemming Vorbeck og Hei-
de Petersen er enstemmigt genvalgt. 
 
15) Valg af Avlsråd  

Jette Eva Madsen afgår, Dorthe Pedersen opstiller og er enstemmigt valgt. 
 
16) Valg af Mentorråd  
Poul Kiærulf og Linda Guldal Hansen er enstemmigt genvalgt. 
 
17) Evt. 

Der var ingen bemærkninger under punktet. 
 

Slut kl. 15.20. 
 
Ref. Camilla Scharff 


