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FU-møde afholdt onsdag den 1. maj 2005 
Hos Hanne Kaarsberg kl. 11.30 – 17.00 

 
Deltagere: Ole Amstrup (OA, JYRAK), Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Camilla Scharff (CS, Race-

katten), Jan Høyer (JH, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne Kaarsberg 
(HK, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)  

 
Referent: Susan Elvekjær 
 
 
Dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse af referater 
3) Fra… 

a) Stambogsføreren 
b) Fra Avlsråd 
c) Fra Disciplinærnævnet 
d) Fra Kassereren 
e) Kattemagasinet 

4) Felis Danicas fremtid 
5) FIFe’s generalforsamling 
6) Interne arbejdsgange i FU 
7) PKD test 
8) Nordisk møde 
9) Jubilæumsudstilling 

10) Møderække for 2005/2006 
11) Indkomne sager 
12) Eventuelt 
 
 
 
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2 – Godkendelse af referater 
Gamle referater godkendt.  
 
Ad 3 – Fra… 

a) Stambogsføreren 
Intet nyt fra stambogsføreren. 
 

b) Avlsråd 
Intet nyt fra avlsrådet 
 

c) Disciplinærnævnet 
Disciplinærnævnet har bedt om en ny printer. Kassereren indkøber en og fremsender den. 
 

d) Kassereren 
Status efter 3 mdr. FD følger stort set budgettet. Der er en lille nedgang i antal stamtavler i 
forhold til budgettet, hvilket sikkert skyldes årstiden. 
Kattemagasinet halter bagefter pga manglende annoncesalg. 
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Der blev fremlagt et foreløbigt regnskab for det afholdte opdrætterseminar. Der mangler 
stadig afregning fra ”Godset” samt afregningen for maden. Som det ser ud nu, er der et 
overskud på ca 27.000 kr. 
Kun 1 specialklub mangler at betale gebyret til Felis Danica 
5 opdrættere mangler at betale deres opdrætsannonce. Betaler de ikke snart, vil de blive slet-
tet. 
Det skal tilføjes Felis Danicas forretningsorden, at til FU medlemmer med mellemregning, 
skal der fremsendes kontoudtog til afstemning kvartalsvis. 
Det skal tilføjes Felis Danicas forretningsorden, at kørepenge pr 1. maj 2005 hæves til 2,00 
kr pr km. 
OA undersøger om der skal betales moms af de udstillingsgebyrer FD betaler til FIFe. 
Felis Danicas inventarliste blev opdateret. 
Stambogsføreren fik godkendelse på køb af hæve/sænke skrivebord. 
 

e) Kattemagasinet 
Redaktøren har forespurgt hos trykkeren om de ville forestå annoncesalget, men har fået af-
slag. AN blev spurgt og har lovet at påtage sig opgaven. AN kontakter Annie Orthmann for 
at få udleveret evt materiale. 
Muligheden for at fjerne de faste sider med generel information blev diskuteret. Siderne kan 
indsættes som midtersider i første nummer hvert år. 
Jyrak efterlyser et mere tidssvarende og trendy layout. Redaktørerne skal have besked om, at 
de har frie hænder mht ændring af layoutet. 
Skal referaterne stadig trykkes i bladet eller er det nok at lægge dem ud på hjemmesiden.  

 
Ad 4 – Felis Danicas fremtid 
Skal Felis Danica påtage sig flere fælles opgaver i et tættere samarbejde, hvor hver klub stadig be-
varer deres identitet eller skal Felis Danica blot være et praktisk informationssted med kontakt til 
FIFe. 
Det blev vedtaget at FD skal påtage sig uddannelse af opdrættere, hvorimod klubberne selv skal va-
retage information til og grundlæggende uddannelse af nye opdrættere. 
Opgaver der er for store til at klubberne selv kan løse dem, skal varetages af FD. 
FD skal ikke være statisk. Der skal være en udvikling. 
FD skal promovere og synliggøre katteopdrættet. Der skal laves FD infomateriale, pressemeddelel-
ser og artikler omkring emnet. Skal være klart før FD’s udstilling i 2006. Der blev nedsat et udvalg 
til varetagelse af opgaven, bestående af JJ, CS og SE. Udkast skal være klart til næste FU møde 31. 
juli 2005. 
Info materialet kan indeholde emner som: Hvad er FIFe ? , Hvad er FD ?, samt fordelene ved at kø-
be en kat med FD stamtavle, f.eks sikkerhed for vaccination og sundhedscheck hos dyrlæge, kend-
skab til anerne og dermed også til kattens temperament. 
Info materialet skal udbredes via dyrlæger og dyreforretninger samt internationale udstillinger i 
Danmark. 
42 % af alle katte stambogsførte i FD er maine coons. Racen har været i hastig vækst og dette giver 
nogle problemer, der mærkes tydeligt i alle klubber.Det blev diskuteret om FD på dette område skal 
henvende sig til specialklubben for maine coons om evt i samarbejde med avlsrådet, at lave kursus 
for nye opdrættere for racen 
Det blev vedtaget at der igen i 2006 skal laves opdrætterseminar i FD regi. 
Mulige emner som blev nævnt var: gentest for farve og for PKD samt arvelighed i katte. 
OA tager skridt til at forberede det kommende seminar. 
CS og HK kontakter webmaster for at finde ud af hvordan vi kommer videre med hjemmesiden. De 
skal have et oplæg klar til næste FU møde i august. 
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Ad 5 – FIFe’s generalforsamling 
Dagsordenen til FIFe’s generalforsamling blev gennemgået og diskuteret. 
 
Ad 6 – Interne arbejdsgange i FU 
Når vi modtager mails fra medlemmer af FU, skal vi tilkendegive at vi har læst mailen, uanset om 
vi har synspunkter eller ej. 
OA udtrykte utilfredshed med FD’s sekretær. Referaterne er alt for længe undervejs, der følges ikke 
op på de ting, han skal følge op på. Der er for lang ventetid på forespørgsler vedr hobbyudstillinger. 
Det blev foreslået at der laves en lovændring til FD’s regler til næste år, så hver klub har to repræ-
sentanter og konstituerer sig selv.  Kun evt. kasserer uden for bestyrelsen og formand vælges direk-
te. 
  
Ad 7 – PKD test 
Der er lavet en gentest for PKD. I Tyskland.og Finland er der certificerede laboratorier der udfører 
tests efter svaberprøver/blodprøver. OA forespørger hos dyrlægeforeningen, hvordan de stiller sig 
til den nye test, ikke mindst i forhold til de dyrlæger som er certificerede til scanning nu. 
 
Ad 8 – Nordisk møde 
Der er Nordisk møde 13. & 14. januar 2006 i København. Mødet afholdes på Hotel Ishøj. 
JJ forhåndsbooker værelser og mødelokale. 
OA taler med repræsentanter fra de øvrige lande på FIFes GF og efterlyser forslag til emner for 
mødet. Stambogsføreren kunne godt tænke sig at bedre samarbejdet omkring stambogsføring med 
de øvrige land. Dette kan blive et emne på mødet. 
 
Ad 9 – Jubilæumsudstillingen 
Fredericia Messecenter er lejer til udstillingen for 50.000 kr. Vi forventer at skulle bruge 2500 kvm, 
men har mulighed for at bruge op til 4000 kvm. 
Der er mulighed for opstilling fredag mellem 8.00 – 22.00. Dette kan evt udvides. 
Der er ingen scene. Den skal evt. lejes udefra. OA forespørger om mikrofon og højtaleranlæg. 
Vi skal selv bemande billetbokse og information. 
Der bookes hotel til dommerne lige overfor hallen samt et dobbeltværelse pr hovedklub. 
Derudover er der mulighed for at leje hytter hos Dansk Folkeferie. 
Der skal bruges min 4 personer fra hver klub. 
Da det er kassererens først udstilling, kan hun få brug for hjælp. Jan Høyer har tilbudt at påtage sig 
dette. 
Oprydningen efter udstillingen skal koordineres. 
OA inviterer Ole Stephensen som show åbner. 
Følgende dommere er inviteret til at dømme op udstillingen: 
Raimond Saetre, N – har ikke svaret. OA kontakter ham 
Hannah Jensen, S – Kan ikke komme 
Følgende dommere har sagt ja: 
Eric Reijers, CZ 
Anne Veland N 
Albert Kurkowski, PL 
Tellervo Kass, FIN 
Sabine Paquin, F 
Stephe Bruin, NL 
Martti Peltonen, S 
Gianfranco Mantovani, I 
Marianne Kuipers, NL 
 
Ad 10 – Møderække for 2005/2006 
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Der er aftalt følgende mødedatoer: 
31. juli 2005 kl 11.15 hos CS 
9. oktober 2005 kl 10.00 (Møde med SPK – DN & AR) 
27. november 2005 
14. januar 2006 i forbindelse med nordisk møde 
19. februar 2006 - plenarforsamling 
 
Ad 11 – Indkomne sager 
Sag vedrørende ændring af stamnavn, som også berører tidligere registreret kat. 
Ændringen af stamnavnet er godkendt i FIFe. Systemet gør, at når stamnavnet ændres, ændres alle 
historiske oplysninger også, og alle katte opdrættet under det stamnavn vil fremstå sådan som stam-
navnet er ændret til. AN informerer ejeren af katten 
 
Forespørgsel om ændring af navn på en killing. Der kan ikke gives tilladelse i det aktuelle tilfælde, 
men der kan blive tale om at ændre reglerne således at det vil kunne lade sig gøre i fremtiden. 
 
Ad 12 – Eventuelt 
OA deltog på vegne af FD i møde vedr fælles dansk katteregister. 
FD har ikke forpligtet sig til at fortsat samarbejde, men er positiv overfor tiltaget. 
Hvis FD vælger at deltage i samarbejdet, forpligtes vi til at aflevere oplysninger fra FD’s database 
ved chipmærkede katte. Det koster et gebyr pr kat, der tilmeldes databasen. 


