
Referat af FU møde afholdt 04.07.09 i Korsør efter ekstraordinær
Plenarforsamling.

Tilstede: Bette Lind, Birthe Schobius, Vivi Fletcher, Susanne Wehnert, Ole Amstrup, Aase Nissen, Hanne Kaarsberg,
Kirsten Ulsø, Heidi Tværmose

1. Godkendelse af referat
Udskudt til næste møde

2. Kassereren
a. Status
Status for de første 6 mdr. udleveret til orientering
b. Økonomikontrol i såvel FD som i de enkelte klubber
Udskudt til næste møde

3. Stambogsføreren
a. Status
Efter et par relativt stille måneder, er arbejdspresset i klar stigning i takt med forårets killingeboom.
HT rykker for skred i projektet nyt stambogssystem.
SVERAK har tilbudt at HT kommer på besøg for at se på systemet.
HK har et dokument der beskriver SESAM, dette sendes til HT til gennemsyn

Beslutning: inden for 1 måned fra dato skal der præsenteres en samlet vurdering af pris, af
systemets kvalitet samt mulighed for anskaffelse og hvordan data overføres fra det nuværende
system.
BL indhenter priser mv. fra SVERAK.
Når pris er indhentet og SESAM dokumentet gennemset, kan OA og HT besøge SVERAK for at se
systemet i funktion.

b. Klage fra medlem

Beslutning: karantænen givet af KK’s formand Inge Nord opretholdes. Karantænen er gældende fra
d. 1.06.09 hvor medlemmet modtager brev fra KK’s formand og derfra 1 år frem.
Killinger der er født før 1.6 09 får stamtavler og andre ydelser til gældende pris. Kuldet der
resulterer i karantænen udfærdiges 5 dobbelt takst.
BL meddeler beslutningen til medlemmet.

c. Klage fra medlem
Beslutning: den korrekte procedure for kontakt til Felis Danicas stambogsfører indskærpes overfor
klager.
Overfor klager henvises til, at det er importørens ansvar at fremskaffe valide læselige oplysninger
for at få 4 generation indskrevet på den pågældende stamtavle.
BL meddeler beslutningen til medlem.

4. Racekattens situation/ gældsafvikling:
Kreditorliste udleveret til BL, denne scannes ind og sendes til resten af FU.
FU finder det positivt, at der nu er kommet skred i sagen.



Situationen forventes afklaret inden 28/8, hvor en afdragsordning kan begynde. Det kan på
nuværende tidspunkt ikke afklares hvordan og hvor hurtigt gælden afvikles, men der loves at der
kan startes på en afdragsordning efter d. 28/8.

Beslutning: RK får yderligere henstand til d. 28/8, hvor de skal fremkomme med en plan for
afvikling af gælden.

5. Implementering af nye regler vedtaget på ekstraordinær Plenarforsamling
Udskudt til næste møde

6. Liste over konsekvenser ved overtrædelse af reglerne
Udskudt til næste møde

7. Sponsor-aftale med Royal Canin
OA arbejder videre med sagen sammen med AN.  Vigtigst er præmier mv. til topkattepræmiering.

8. FIFes GF opsamling
Udskudt til næste møde

9. evt
- Det aftales at stambogsføreren 1 gang månedligt meddeler formanden hvor mange plus eller minus
timer der er i arbejdstidsregnskabet.
- OA udarbejder i samarbejde med formanden, dagsordner og formelle papirer til møder m.m.

/Heidi Tværmose


