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Deltagere:

Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Tom Høj (TH, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Flemming Nielsen
(FN, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Mette Foldager (MF, Katteklubben),
Steen Nielsen (SN, Kasserer udenfor FU), Anne Margrethe Hansen (designer)

Referent:

Tom Høj

Dagsorden
1) Besigtigelse af Bella-centret
2) Verdensudstillingen
a) Præsentation af forslag til udsmykning
Anne Margrethe præsenterer
b) Status – hvor er vi lige nu
– vedhæftet er en oversigt (sikkert mangelfuld og ufuldstændig) som udgangspunkt
c) Fordeling af opgaver
d) Valg af logo
- forslag sendes ud når de modtages.
3) Godkendelse af dagsorden
4) Godkendelse af referater
5) Sager fra stambogsføreren
6) Flytning af medlemmer imellem FIFé organisationer
a) Klage modtaget fra Sølvkatten v. Ole Wedfall (vedhæftet). Forslag til svar vedhæftes.
b) Dobbelt medlemskab
På baggrund af mailkorrespondance med bl.a. Penny Bydlinski diskuteres overflytninger til
andre FIFé organisationer og dobbelt medlemskab.
7) Ankesag fra Disciplinærnævn
8) Indkomne breve
9) Susanne Bugges oversættelse af FIFés Avls og registreringsregler
10) Regelændringer og ikraftrædelsesdato
11) Næste møde
12) Evt.

Ad 1 – besigtigelse af Bella Center
Udstillingsarealet blev gennemgået endnu engang, og i modsætning til sidste besigtigelse, var området denne gang ikke i brug til messe, men stod tomt, og blev delvist benyttet som lagerplads for
BC. Hallen fremstod kedelig, og må betragtes som en stor udfordring rent udsmykningsmæssigt.
Belysningen var under denne besigtigelse ”normal” for hallen, er ikke tilfredsstillende. Der skal benyttes supplerende belysning, særligt ved bedømmelsesområder og scene. BC kan levere dette mod
ekstrabetaling.
Den tilknyttede arkitekt samt Maiken-Barsøe Jensen fra BC deltog i rundvisningen og besvarede
spørgsmål.

Ad 2 – Verdensudstillingen
a) Præsentation af forslag til udsmykning
AMH gennemgik et skitseforslag til placering af bure, scene m.m. Hun kom herunder ind
på vanskelighederne i at udfylde hallen med blomster og andet grønt, idet hallen er meget
stor. En mulighed kan være juletræer, der antageligt kan anskaffes relativ billigt og samtidig fylder i højde/bredde.
Det blev foreslået at benytte farvekoder for placering af de 4 kategorier, således det er
nemmere at orientere sig og finde rundt. De enkelte områder kan markeres med store bannere.
AMH præsenterede enkelte forslag til logo og plakat.
Scenen var afsat med 15 x 6 meter på det bedst oplyste sted i hallen. Det er største mulighed for scene, hvis denne skal placeres mellem søjlerækkerne. Scenestørrelsen blev diskuteret, og det blev besluttet at scenen skal være på 20 x 6 eller 20 x 5 meter.
Forespurgt om prisen for AMH’s arbejde til nu – samt hvad omkostningen kunne forventes at blive – blev det oplyst, at der ikke er udregnet noget tidsforbrug endnu. Det blev aftalt med AMH, at hun på baggrund af FU’s anmodning udarbejder et tilbud på sit arbejde.
AMH forlader her mødet
Omfanget af det arbejde der ønskes udført af AMH blev diskuteret. Besluttet at få tilbud
på udarbejdelse af skitseplan/idéoplæg med tilhørende underemner – kald det en opskrift –
samt tilknytning af ekstraarbejder, hvor AMH står for alt koordination og indhentning af
tilbud i den ene yderlighed til alene at levere en skitse i den anden. FU vil på baggrund
heraf beslutte sig for omfanget af hendes deltagelse i WS2003.
b) Status – hvor er vi nu?
Den fremsendte oversigt over opgaver/emner blev gennemgået og tilrettet fsva forhold der
skal afklares nu. Se oversigten for detaljer.
c) Fordeling af opgaver
På baggrund af oversigten blev en del af opgaverne fordelt – se listen for detaljer. Af opgaver der kræver aktion umiddelbart er:
SN kontakter primære standhavere
Afklarer underholdning til gallamiddag/udstillingshal
FN undersøger muligheder for sceneopsætning ved Erling/xxx
VF oplyser Camilla Scharff om detaljer vedr. katalog
Priser for annoncer – professionelle
1/1 side farve, 3.000,- excl. Moms
1/2 side farve, 1.800,- excl. Moms
1/1 side S/H, 1.800,- excl. Moms
1/2 side farve, 1.000,- excl. Moms
Priser for annoncer – opdrættere
1/1 side farve, 3.750,- incl. Moms
1/2 side farve, 2.250,- inxcl. Moms
1/1 side S/H, 1.000,- incl. Moms
1/2 side farve, 600,- incl. Moms
Entrepriser
Voksne, kr. 50,Børn/pensionist, kr. 25,2

OA kontakter Hoffet med henblik på forespørgsel om HKH prinsesse Alexandra som emne til åbning af udstillingen.
TH kontakter sekundære standhavere
Standpriser sekundære standhavere
Grundstand, 3 x 3 meter, 5.000,- excl. Moms
Løbende meter herudover, 1.500,- excl. Moms
For alle standhavere gælder, at tilslutning af el aftales direkte mellem den enkelte
standhaver og Bella Center. Prisen er kr. 1.000,- excl. Moms.
Bestilling af brevpapir og konvolutter (C5 med rude) med WS2003 logo.
Forespørger Racekattens burfolk, om de er fortsat er interesseret i at opstille bure. Der
tilbydes kr.1.000,- per mand. Det forventes, at der skal bruges 7 – 8 burfolk.
Fakturering af annoncer og stande sker forud for arrangementet. Betaling skal være sket
på forhånd.
d) Valg af logo
Der var indkommet 9 forslag (i forskellige varianter) til logo, der alle blev præsenteret. I
denne forbindelse oplyste AN, at hun efter sidste møde havde revurderet sin opfattelse
vedrørende eventuel brug af det forslag der var udarbejdet af hendes mand. IN og TH gav
udtryk for, at forslaget var godt og hjemmesiden havde et godt layout.
Der blev ved afstemning udvalgt 3 logoer til at dyste om titlen. Disse blev ved afstemning
reduceret til 2 og dernæst 1. Valget faldt på det af AN udarbejdede forslag. Som en naturlig konsekvens heraf, besluttedes det at benytte hjemmesiden, idet design passer sammen
og layoutet faldt i flertallets smag. FD bruger logo i sin markedsføring for arrangementet
hvor der er formålstjenligt.
AN oplyser, at logo er klar og vil blive fremsendt til TH morgendag (12. marts) med henblik på bestilling af brevpapir og konvolutter. Øvrige der skal bruge logo der får det tilsendt snarest.
Ad 3 – Godkendelse af dagsorden
Efter tilføjelse af punktet Indkomne breve blev dagsorden godkendt.
Ad 4 – Godkendelse af referater
Referat fra plenarforsamling den 23. februar 2003 godkendt
Referat fra FU møde den 23. februar 2003 godkendt.
I relation til det referat fra plenarforsamlingen der skal offentliggøres, vil et enkelt punktum blive
udeladt, da et flertal af FU finder, det falder ind under forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og dermed ikke kan offentliggøres uden samtykke.
Ad 5 – Sager fra stambogsfører
Punktet udgår, idet der ikke er nogen indkomne sager.
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Ad 6 – Medlemmer Felis Danica contra medlemmer af FIFé klubber
a) Klage fra Sølvkatten v. Ole Wedfall
Klagen er behandlet, og et enigt FU indfortolker i vedtægterne for FD, at medlemskab af
Felis Danica er en forudsætning for at kunne deltage deltage på plenarforsamlingen. En
specialklub kan således ikke sende en repræsentant der ikke er medlem af en af de 4 danske hovedklubber.
Udkast til svar udarbejdet af OA vedtaget.
b) Dobbelt medlemskab
På baggrund af aktuelt problem hvor FU er blevet bekendt med, at Allan Outrup har tilmeldt udstilling gennem SVERAK, er det efterfølgende verificeret bed FIFé hvilke medlemmer af FD der har anmodet om – og opnået – tilladelse til at flytte til andet medlemsland. VF kontakter Allan Outrup for at få afklaret om han ønsker medlemsskab i FD igen
– hvilket kræver en ny godkendelse fra FIFé grundet grænseoverskridelse – eller udenlands.
Ad 7 – Ankesag fra Disciplinærnævnet
Disciplinærnævnet har den 27. december 2002 truffet afgørelse i sag 02-03 (Bettina og Nicolai
Mass mod Margit Hærslev). Margit Hærslev har ønsket sagen indbragt for FU.
Forretningsudvalget havde haft god tid til på forhånd at sætte sig ind i sagen, og gik direkte til votering. AN gav udtryk for, at afgørelsen var korrekt og mente vi blot skulle stadfæste afgørelsen. TH
gav udtryk for, at afgørelsen er baseret på de almindelige regler i købeloven, og at der med fordel
tillige kunne henvises til forbrugerkøbafsnittet idet betingelserne for at være omfattet må anses at
være til stede.
Der udviklede sig en kraftig debat der til tider kogte over og tangerede det personlige snarere end
det saglige.
Resultatet af debatten blev,
at

et mindretal bestående af AN og FN stemte for, at afgørelsen stadfæstes i sin helhed og

at

et flertal bestående af OA, DK, VF, IN, MF og TH stemte for, at afgørelsen stadfæstes, dog
således, at der ud over de i Disciplinærnævnets afgørelse anførte grunde, tillige lægges vægt
på forbrugerkøbreglerne i købeloven

Der henvises til den fulde afgørelse
Ad 8 – Indkomne breve
a)

TH har modtaget 3 enslydende breve – modtaget samme dag – fra ikke medlemmer af FD der forespørger til
beslutningen om ikke at tillade Sølvkatten af 1990 at klassificere på deres hobbyudstilling i Helsinge. FU har
tidligere behandlet sagen, og vil ikke debattere den med ikke medlemmer. Der henvises i øvrigt til tidligere afgørelse. TH sender besvarelse til de 3 afsendere.

b) OA har modtaget henvendelse fra Hanne Hende der forespørger om status i hendes sag om stamtavler. VF har
modtaget enslydende brev, og opfordrer til, at det undersøges nærmere om der en sag eller ikke. Vi kan herefter behandle punktet på næste møde.
c)

AN har modtaget brev fra webmaster på debatkat.dk der forespørger om adgang til FD’s stambogsdatabase
stillet til rådighed. Problemstillingen vil blive diskuteret med vores medlemmer.
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d) AN har modtaget brev fra Tony Batchelor der påpeger fejl i den statistik der er opført i Kattemagasinet over
udstedte stamtavler m.m. Han påpeger antallet af sphynx.
Statistikken viser fødte og registrerede katte i Danmark og medtager ikke importer.
e)

AN har modtaget brev vedrørende en sag der tidligere er behandlet og afsluttet i FU. Den bringes op på næste
møde.

f)

TH har modtaget brev fra Tina Mortensen vedrørende manglende ejerskiftekort (underskrift). Det er uomtvisteligt, at Tina Mortensen er ejer, og der gives dispensation (FU er bekendt med årsagen til manglen). Reglen
om underskrevet ejerskiftekort bortfalder i øvrig per 1. juli 2003.

Ad 9 – Susanna Bugges oversættelse af FIFé’s avls- og registreringsregler
Punktet udgår til næste møde
Ad 10 – Regelændringer og ikrafttrædelsesdato
Der blev diskuteret hvornår vedtagne ændringer til regler skal træde i kraft. Der har gennem lang tid
været tradition for, at ændringer træder i kraft per 1. juli i det år hvor de er vedtaget på plenarforsamlingen. Der er et udbredt ønske i FU om, at dette ændres, således ændringer træder i kraft umiddelbart. Denne ændring vil af praktiske hensyn – og under hensyn til hidtidig praksis – ikke blive
benyttet før til næste plenarforsamling.
Ad 11 – Næste møde
Næste møde er aftalt til mandag den 19. maj kl. 17.00 i Odense.
På mødet skal bl.a. behandles følgende:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Aftale møder i fremtiden – husk kalender
Adgang til FDs stambogsdatabase.
Sagen Bertram igen
Oversættelsen af FIFes avls og registreringsregler og placeringen af de Nationale regler. FIFe ændringer pr.
1.1.2003?
Specialklubber – tilknytning til Felis Danica og betydningen af eksistensen af specialklubber med medlemmer
fra andre FIFe organisationer
Dyreværnslov
PKD scanninger

Ad 12 – eventuelt
IN bragte den nye dyreværnslov på bane, og forespurgte til, om ikke FD havde en mening, og måske skulle arbejde på at få sat sit fingeraftryk herpå.
Marianne Rasmussen (dyrlæge og medlem af AR) er muligvis et emne.
TH oplyste, at Peter Lautrop aflægges et besøg den 13. marts med henblik på at se på billedudvalg
Mødet afsluttet kl. 2115.

5

