Referat af FU møde søndag den 6. juli 2008 kl. 10:00 – 19:30 hos Hanne Kaarsberg
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat
2) FU’s virke og formandsvalg
3) Kassereren informerer
a) Udstillingsgebyr
4) FIFé GF 2008
5) KN klagesager – alle sager ligger til download på hjemmesiden
a) 07-02 – genoptagelse af sag, kat nu død. Skal hjemvises til Klagenævnet for ny sag.
b) 07-12 – Foderværtsaftale
c) 08-01 –Er vist løst, besked følger
d) 08-02
e) 08-03
6) Stambogsføreren, herunder
a) Nyt stambogsføringssystem
b) Stamnavn – ændring af ejerforhold
c) Stamnavn – ændring af ejerforhold
d) Sag om stamtavler, mangler ID mærke
e) Stamtavle til kat opdrættet af afdød opdrætter, bilag
f) Siameser - stamtavle til en enkelt killing
g) MCO-opdrætter – har ikke ansøgt stamtavler til alle killinger i kuldet
h) Stamnavn – søgt om nyt stamnavn
i) Opdrætter – Har udstillet under forkert stamnavn
j) Opdrætter – stamtavle på en kat
k) Afdød opdrætter
l) Afdød opdrætter
7) AR – workability
8) Mentorrådet – status
9) Klage fra Russian Blue klubben
a) Klagen vedlagt som bilag
b) Indklagedes anmodning af 180308 og AR’s svar af 230308 vedlagt som bilag
10) Henvendelser fra medlemmer
a) Forespørgsel vedrørende DDK – bilag
b) Klage over dommer – bilag
c) Henvendelse fra Inges Kattehjem ang. dyrepolit
11) Hjemmesiden
12) KatteMagasinet
13) FD seminar 2008/2009
14) Udeståender
15) Eventuelt
Tilstede:
Tom Høj TH, Hanne Kaarsberg HK, Preben Bendixen PB, Heidi Tværmose HT, Aase Nissen AN, Birthe Schobius BS, Lars
Seifert-Thorsen LST
Afbud:
Peter Hansen PH, Inge Nord IN, Christina Kyed CK
Ad 1. Godkendelse af referat
Godkendt pr. mail
Ad 2. FU’s virke og formandsvalg
TH opfordrede til at vi alle deltager i debatten på FU mailinglisten. Der er ofte kun få der reagerer, hvilket ikke er
tilfredsstillende.
Klubberne bedes hjælpe til med at sikre stabilt arbejde i FU. Der er og har været for mange udskiftninger i FU, hvilket gør
det svært at have kontinuitet i arbejdet. Det betyder endvidere, at der ofte skal startes forfra, fordi der komme nye folk. Det
dræner en for energi, med disse hyppige gentagelser.

Vedr. formandsvalg. TH er villig til genvalg, og genopstiller gerne hvis FU er tilfreds med hans ledelse.
FU skal tage stilling til THs kandidatur på næste FU-møde. Der skal i næste nummer af Kattemagasinet opfordres til at
deltage i formandsvalget, gerne som kandidat. TH skriver en notits til KatteMagasinet ang. indkaldelse af kandidater. Navne
på kandidater skal sendes til IN.
Diskussion om Racekattens manglende overholdelse af egne vedtægter i forbindelse med skiftet af formand. RKs vedtægter
siger at formanden vælges på GF og der er ikke regler i RKs vedtægter der åbner mulighed for at konstituere en formand.
Beslutning: FU pålægger RK, inden d. 20/8, at indkalde til en ekstraordinær GF med henblik på at få overholdt formalia
omkring valg af formand. Hvis dette ikke sker, træder FD’s § 13 i kraft.
Vedr. FD Topkatte. Vedtaget at det er en Top 10 – 10 – 10 – 3. Vi skal gøre minimum det som står på hjemmesiden, men
gerne bedre. Kort diskussion om SW/WW skal have tillægspoint. Dette tages op på et senere møde.
Ad 3. Kassereren informerer
Frem til og med maj måned. Der er solgt stamtavler for ca. 30 % af det budgetterede.
Øvrige nøgletal gennemgået, der blev stillet nogle spørgsmål som CK skal spørges om. Vi forventer at have et
halvårsregnskab til næste FU-møde.
a) FU er positivt indstillet på en stigning af udstillingsgebyret. Klubberne skal fremsende konkrete forslag på beløb inden
næste møde.
Stambogsfører får forespørgsler om f.eks. at lave lister over hvilke navne der er brugt fra et opdræt eller kopi af
stamnavnsbevis. FU er enige om at det er en serviceydelse, men at det skal koste noget. FU laver en prisliste over de
forskellige ydelser og offentliggør denne. Stambogsfører udarbejder en liste over hvad hun oplever med tilhørende
tidsforbrug for at FU kan fastsætte priser.
Ad 4 FIFe GF 2008
RUS forslaget blev ændret undervejs i samarbejde med forslagsstiller. Til sidst blev det fremsat, men faldt og kan først
fremsættes igen om 2 år.
Forslaget om at slette fransk som officielt sprog faldt. Den franske delegat talte engelsk hele vejen, indtil forslaget om
fjernelse af fransk som sprog skulle behandles. Der var til gengæld en åbning om at fjerne de franske translatører på de åbne
møder. FIFe boardet arbejder videre med dette.
Breed Councils. Der er delte meninger om disse i FIFe. TH håber på at det nedsatte udvalg kan få det til at virke. Igen i år
var FIFe GF tæt på at tilsidesætte et BC’s holdning.
FIFe GF 2009 ligger i Malmø.
Ad 5 Klagesager
Vedr. 07-02:
Sagen henvises til KN som en ny sag. Der skal betales nyt klagegebyr.
Vedr. 07-12:
Lang diskussion om dels foderværtsaftaler generelt, dels om selve sagen. Der er ikke tvivl om ejerskabet af katten. Ifølge
foderværtsaftalen er værdien af en avlskat sat til kr. 8.000. Et flertal på 5 (PB, BS, AN, HK, HT) stemmer for at omgøre
KNs beslutning og fastsætte beløbet til et lavere beløb. Et mindretal på 2 (IN, LST) stemmer for at fastholde KNs afgørelse
in toto. IN har taget stilling til sagen i en mail som er fremsendt til TH.
Flertallet kan ikke afvise at indklagedes påstande om forholdene om kattens påståede skyhed er korrekt, mens det på den
anden side heller ikke kan afvises, at det forholder sig som klager beskriver det. Flertallet er enige i KNs afgørelse for så
vidt angår ejerskabet af katten. Som udgangspunkt er FU enige om, at foderværten (klager) i den konkrete sag bør
kompenseres for både den mistede avlskat og omkostningerne ved at have haft katten gående i 8 måneder. Da der imidlertid
er divergerende opfattelser af de forhold som katten har gået under, er det FU’s opfattelse, at den indgåede foderværtsaftales
bestemmelse om at foder, kattesand o.lign. skal betales af klager skal overholdes, hvorfor den af KN fastsatte erstatning
nedsættes til kr. 8.000, der repræsenterer kattens værdi som avlskat.
Vedr. 08-01:
Sagen er løst mellem parterne og derfor ikke behandlet på FU-mødet.
Vedr. 08-02:

Et enigt FU stadfæster KN’s afgørelse. Med udgangspunkt i denne sag forespørger TH klager om kopier af sundhedsattester
med henblik på at vurdere om FD som organisation skal gå til Dyrlægeforeningen.
Vedr. 08-03:
Et enigt FU stadfæster KN’s afgørelse.
Vedr. 08-04:
Sagen sendes retur til DS. Hvis DS ikke kan blive enig med modparten om et forlig skal sagen genoptages i KN.
Vedr. 08-05 (07-08):
Sagen behandles på næste møde. LST sender mail til parterne om at sagen er modtaget så sent hos FU at den ikke kunne
behandles på dette møde.
Som udspring af sagerne om foderværtsaftaler er det besluttet, at FU skal udarbejde en standard foderværtsaftale.
Et flertal i FU er principielt imod disse aftaler, men henset til at opdrætterne anvender disse vil FU udarbejde en sådan
standardaftale. TH tager kontakt til KN for at aftale en arbejdsgruppe.
Brev modtaget fra Ann-Dorrit Palmunds advokat. FU fastholder afgørelsen og tilskriver advokaten.
Norsk Skovkattering har bedt om indsigt i en klagesag. Svaret fra FU var, at FU ikke kan pålægge SPK at efterkomme FU’s
beslutning. Det er tilfældigt om SPK ved om der er stoppet for serviceydelser til enkelte opdrættere.
FU beslutter at besked om sanktioner, som f.eks. stop for serviceydelser fremover også sendes til samtlige SPK. Tilsvarende
når sanktioner ophæves igen.
Ad. 6. Stambogsføreren
a) Nyt stambogssystem
Arb.grp. anbefaler at FD kigger på det polske system. Dette er dog afhængigt om vi kan få kildekoden. TH fornemmede
ikke på FIFe GF at dette var muligt. Polen har outsourcet stamtavlerne til det private firma, der har udviklet systemet.
SVERAK er ikke afvisende overfor at stå som leverandør, dvs. at FD kan outsource til SVERAK. TH får priser pr.
stamtavle fra dels Polen dels SVERAK.
Der skal i givet fald laves en klar aftale om leverancen.
Arb.gruppen tager dette med i deres overvejelser.
Der er også kommet en mail fra en dansk opdrætter der gerne vil være med til at udvikle et nyt system. Arb.grp. tager
kontakt til ham for at høre hvad han forestiller sig. TH tager kontakt til ham for at etablere kontakt til arb.grp.
HK nævnte de drøftelser der har været med et andet firma ang. omlægning af det eksisterende system til SQL inkl.
videreudvikling.
Arb.grp skal komme med udkast til beslutning inden udgangen af august.
b) Stamnavn
Opdrætter ønsker at få et nyt stamnavn og overføre sit stamnavn til sin moder.
Stamnavnet kan ikke overflyttes som ansøger ønsker det. Moderen må ansøge om et nyt stamnavn.
c) Stamnavn
Opdrætter ønsker at få påført døtre på stamnavnet
Ud fra en fortolkning af FIFe’s regler omkring stamnavne kan FU ikke imødekomme ansøgningen.
FU fortolker reglerne således at det kun er enkeltpersoner eller personer i et parforhold der kan søge om stamnavne og at der
ikke er mulighed for at få påført børn m.fl. på stamnavnet.
d) Stamtavler, mangler ID mærke (chip) på hankats mor
Principielt skal reglerne omkring ID-mærkning overholdes. I den konkrete sag er der ikke grund til at betvivle
sagsfremstillingen og FU vælger derfor at giver dispensation til at stambogsføre afkommet efter hankatten.
e) Stamtavle til kat opdrættet af afdød opdrætter – bilag

HT kontakter RVDE for at få verificeret om transfers er udstedt fra dem. Og også om de evt. har en anmodning fra
opdrætter om dette. Sagen behandles på næste FU-møde. Stambogsfører holder fast i stamtavlerne indtil da.
LST undersøger om der er en kontakt adresse til den anden part og giver dette til TH.
f) Siameser - stamtavle til en enkelt killing født 12.06.2006
Opdrætter har i et tidsrum opdrættet uden at være medlem af en hovedklub og dermed uden at stambogsføre. Pågældende
killing er født i denne periode. FU kan ikke efterkomme ønsket om at udstede en stamtavle på denne kat.
g) MCO-opdrætter – har ikke ansøgt stamtavler til alle killinger i kuldet
Der kan udstedes stamtavler og transfers på de to manglende killinger. Et flertal i FU fastsætter at prisen bliver som 6-10
mdr. stamtavler. FD fremsender en officiel påtale til opdrætteren.
For at opnå ensartethed i påtaler til opdrættere/udstillere beslutter FU at disse fremadrettet sendes direkte fra Felis Danica
med kopi til klubbernes formænd. Herefter var der en kort diskussion om hvor lang tid en påtale skal gælde. Der blev ikke
truffet nogen konkrete beslutninger om dette. Dette overføres til udeståendelisten.
h) Stamnavn
Opdrætter ønsker at skifte stamnavn pga. en voldelig eks-ægtefælle. FU kan ikke efterkomme ønsket.
i) Opdrætter har udstillet under forkert stamnavn
LST erklærede sig inhabil i denne sag, idet opdrætterne tidligere har købt killinger fra LST. LST deltog ikke i diskussionen,
LST førte dog referatet.
Opdrætterne har gentagne gange tilmeldt til udstillinger under et stamnavn de ikke har fået som stamnavn. De er blevet bedt
om at få dette forhold ændret, hvilket ikke er efterkommet. En kat som de har opdrættet er blevet JW, mens den er blevet
tilmeldt under det forkerte stamnavn.
FU er enige om at alle diplomer hvor kattene optræder med forkert stamnavn annulleres. FD sender en påtale til opdrætterne
samt informerer hovedklub og SPK om beslutningen. Som en konsekvens af dette kan kattene ikke tilmeldes hverken FD’s
Topkatteliste eller hovedklubs og specialklubs ditto med resultater der er opnået under det forkerte stamnavn.
LST pålægges at skrive til HT omkring hvilket stamnavn der optræder på de diplomer der er fremsendt til FD’s
topkatteliste.
j) Stamtavle på en hvid perser
FU forespørges om der kan udstedes stamtavle på denne kat. Katten er arvet fra en afdød opdrætter. Begge forældredyr er
døde. Et enigt FU beslutter at ønsket ikke kan efterkommes. FD besvarer henvendelsen.
k) Stamtavler søgt af opdrætter der er død i mellemtiden
Der er en stamtavleansøgning inde, der er underskrevet af afdøde. Stamtavlerne kan udstedes. TH undersøger i skifteretten
for at høre hvem boet er udlagt til.
l) Transfers på katte fra afdød opdrætter
Den boet er udlagt til ifølge skifteretten skal udfærdige en transfer og fremsende den til FD via egen klub.
Ad. 7 AR – workability
TH har deltaget i et møde med udvalget. Mødet var meget konstruktivt og der blev vendt nogle hensigter m.v. Der er lavet
et rigtigt godt stykke arbejde fra udvalgets side.
Det fremsendte principielt godkendt af FU. Der er dog et par steder hvor der skal strammes lidt op rent sprogligt. HK og TH
kommer med input til ændringer. HT har nogle ændringer til ansøgning om stamnavn.
Håndbog til stambogssekretærer skal lægges på hjemmesiden.
Layoutet på de enkelte formularer skal gøres ens med rammer/kasser og større afstande mellem de enkelte punkter. Der skal
versionsnumre på formularerne.
Stambogsfører beder om at Transferbestilling, brokattest på dansk (laves som to-sproget), ansøgning om stamnavn og
ændring af stamnavn implementeres nu. Dette gøres hurtigst muligt efter der er foretaget de nødvendige ændringer.

Når de nye blanketter er endeligt godkendt (pr. mail) og de ligger på FDs hjemmeside sættes der en frist på 8 uger, hvorefter
alle tidligere udgaver ikke kan bruges. Evt. kan Stambogssekretærerne udsende de nye når de modtager gamle versioner fra
opdrætterne.
TH skal have tilsendt en Word-udgave af info fra FD om import m.v. LST sørger for dette.
FU tiltrådte at der afholdes et møde mellem stambogsfører/stambogssekretærer/FU/AR, i første omgang mellem arb.grp og
stambogssekretærer.
Klubberne skal selv betale transportudgifterne til stambogssekretærerne.
Med hensyn til information via KM så skal arb.grp. kontakte redaktionen for at få afsat plads
Ad. 8 – Mentorrådet
LST informerede om status. Der er gode fremskridt.
FU mente at hvis der kommer konkrete vejledninger til opdrætterne ud af arbejdet, skal disse lægges ud på hjemmesiden.
P.t. har ca. 20 mentorer sagt ja til jobbet.
Med hensyn til information via KM så skal arb.grp. kontakte redaktionen for at få afsat plads
Ad. 9 Klage fra Russian Blue klubben
Et enigt FU beslutter at alle serviceydelser til vedkommende og hans stamnavn ophører pr. dags dato. Endvidere henstiller
FU til DARAK om at pågældende ekskluderes.
AN tilskriver pågældende om han står ved det som han skriver på hans hjemmeside inden DARAK tager stilling til en evt.
eksklusion.
TH tilskriver RUS klubben om afgørelsen.
Ad. 10 Henvendelser fra medlemmer
a) Ang. Det Danske Katteregister
FD vil gerne støtte dette. TH bringer det videre via vores kontakter i DDK.
b) Klage over dommer
Klagen er kommet for sent frem til FD.
FD ser ingen anden mulighed, end at undlade at fremsende den til FIFe.
FD svarer til klager med kopi til RK.
c) Henvendelse fra Inges Kattehjem ang. dyrepoliti
TH kontakter Inges Kattehjem for at få en høringsliste.
FD er ikke afvisende overfor at indtræde i et samarbejde under forudsætning af det er en bred skare der deltager i arbejdet.
FU ser gerne at det sker igennem det etablerede samarbejde i DDK (Det Danske Katteregister).
Ad. 11 – Hjemmesiden
Arb.grp har fået rettet nogle af teksterne på hjemmesiden. Der udestår fortsat noget arbejde, dette pågår. Det forventes at
blive afsluttet umiddelbart efter sommerferien.
TH tilsikrer at der bliver rettet i de adresser m.v. der mangler at blive rettet. Dette bliver rettet i løbet af den næste uge. HT
sender info til TH om hvilke der er tale om.
HK sikrer at BS kommer med på FU-mailinglisten.
Ad. 12 – KatteMagasinet
Der ser lyst ud med stof-situationen i øjeblikket. Der mangler fortsat en annoncesælger.
Ad. 13 – FD seminar 2008/2009
Der arbejdes efter et 1-dags seminar placeret i Storkøbenhavn en lørdag i efteråret (sep-nov) 2009.
LST ser på hvad der er af udstillinger i dette tidsrum og vender tilbage.
Sted: BS undersøger om vi kan låne lokaler på Seruminstituttet.
Mulige emner: Adfærd (LST forespørger Pernille Hansen om hun kender en udlænding). Brug af gentest (hjertemarkører fra
Seruminstituttet). Virologi (Seruminstituttet) (BS undersøger om disse kan laves kattespecifikke). Øjensygdomme (Finn

Boserup). Kat i husholdning, især omkring tidlig neutralisering (TH tager fat i de nordmænd der leverede oplæg til Nordisk
Møde). TH hører KVL om de har nogle forslag til katte-relateret indhold.
Sponsor: Royal Canin? Kan evt. stille med en foredragsholder. TH tager fat i RC.
(Efter mødet kan der ses følgende udstillinger i tidsrummet:
5-6/9 Jyrak, 19-20/9 Scandinavian Winner, 27/9 Racekatten, 17-18/10 Katteklubben, 31/10-1/11 Darak, 14-15/11 Jyrak)
(ej til offentligt referat: alle tekster i parenteser)
Ad. 14 – Udeståender
TH fremsender regnearket til LST med henblik på at få indhentet status fra de respektive ansvarlige.
Ad. 15 – Eventuelt
Forespørgsel fra TH om at modtage medlemslister fra klubberne en gang i kvartalet. Klubberne behandler denne
forespørgsel.
Diskussion om hvor mange gange FU vil acceptere dyrlægeerklæringer på undtagelser fra 3 kuld på 24-måneders reglen.
Dette er sket med baggrund i en konkret sag, hvor der er trukket 5 kuld på 2 år. Stamtavlerne forbliver hos Stambogsfører,
TH får tilsendt det relevante materiale fra Stambogsfører. TH tager kontakt til dyrlægen og evt. Dyrlægeforeningen for at få
en udtalelse fra dem omkring det forsvarlige i dette.
Omkring revidering af FD’s vedtægter. Dette skal igangsættes i et lille udvalg. Sammensætning af udvalg og kommissorium
aftales på næste FU-møde.
Høring fra Dyreetisk Råd. TH fremsender link til FU. FU skal læse den og tage stilling til den via mail. Deadline for
høringssvar er 21/8. FU skal svare TH senest d. 8/8.
Næste møde 31/8 hos Tom Høj.

