
Referat 
Møde i Felis Danicas Forretningsudvalg 

Tirsdag den 7. oktober 2003 kl. 17.00 
(mødelokalet bliver først ledigt kl. 17, så der skal lige soigneres før vi kan komme til – ca. 17.15) 

Odense banegård/det sædvanlige mødelokale 
 

Deltagere: Steen Nielsen (kasserer), Inge Nord (IN), Mette Foldager (MK), Dorte Kaae (DK), Ole 
Amstrup (OA), Vivi Fletcher (VF), Flemming Welsch (FW) Flemming Nielsen (FN) (ankom sent under 
pkt. 4) 
Referent: Ole Amstrup 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen godkendt med punkt 5 slette da der på 
sidste møde blev truffet beslutning vedrørende dette, 
og brev er udsendt 

2 Godkendelse af referat 
 

IN kritiserede Racekatten for manglende kontinuitet i 
fremmødet. På de sidste fire møder har der været 
indkaldt suppleant, men der er indkaldt tre forskellige.  
Dette har betydet en manglende kontinuitet i 
formidlingen af informationer. 

3 Fra 
stambogsføreren/avlsrådet 
 
 

(intet at bemærke) 

4 Verdensudstillingen. 
Gennemgang af ansvarsområderne 
(bilag). 
Er alt på plads – hvad mangler. 
PR gruppen med annoncering m.m. 
Katalog indhold  
Best in show – hvordan og hvem. 
Økonomi 
Dommerfordeling m.m. / 
nedsættelse af grupper? 
Anden afklaring. 
Evt. 
 
 

Budget 
Det uddelte budget gennemgået og revideret.  SN 
udsender nyt. 
Listen med ansvarsområder gennemgået. 
Burpark/ Buropsætning: Ved gennemgangen af dette 
områdeopstod der en til tider skarp kritik af 
Racekatten.  På mødet den 16. september blev der aftalt 
at Racekattens buransvarlige skulle være koordinator 
for burmændende.  Imidlertid viser det sig at RKs 
burmand/koordinator samtid er betalt medlem af 
buropsætninsgruppen.  De øvrige klubber fandt ikke at 
dette var foreneligt med koordinatorfunktionen. 
Efter en længere diskussion blev Kim Hansen fra 
Katteklubben koordinator. 
Racekatten blev kritiseret for deres dispositioner. 
Dommerfordeling. 
Albert Kurkowski og Dietmar Sagurski indbydes som 
ekstra dommere.   
Fordeling af dommer på racer foretaget –  
Huskatte fordeles på to dommere – deles op i hanner og 
hunner, AW tildeles huskatte, ER skal også dømme kat. 
IV. 
DK udarbejder endelig liste. 
Grupper nedsat til dommerfordeling. 
Kat I / Jørgen Jensen og Susanne Elvekjær 
Kat II / Jørgen Jensen, Aase Nissen og Flemming 
Welsch 
Kat III / Vivi Fletcher og Marianne Roth 
Kat IV / Kirsten Foldager og Dorte Kaae 
Grupperne fordeler hurtigst muligt.  
Udstillingssekretæren sender hurtigst mulig oplysninger 
om kattene.  Fordelingen sker via mail. 



Øvrige korrektioner – se listen over ansvarsområder. 
5 Klage 

 
Ikke på dagsordenen. 

6 Sagen IM 
Der er indkommet en stævning fra 
IMs advokat 
Det videre forløb drøftes. 
Ophævelse af sanktionerne overfor 
IM mens sagen kører  
 
 

OA orienterede. 
Når stævningen er modtaget kontaktes en advokat i 
Esbjerg området. 
Sanktioner kan først ophæves efter modtagelse af 
stævningen fra retten i Esbjerg, samråd med advokaten 
og efter en diskussion i FU 

7 Oversættelse af FIFe 
Showrules 
Susanna Bugge har oversat FIFe 
reglerne fra engelsk til dansk.  Jeg 
har placeret FDs tilføjelserne – kan 
den offentliggøres? 

Udsættes 

8 Evt. 
Herunder næste møder, tidsplan 
for plenarforsamling, møde med 
SPK m.m. 
 

Næste møde i forbindelse med mødet med 
specialklubberne den 30. november i Nyborg. 

   
 


