
 

FU-møde afholdt tirsdag den 11. maj 2004 
Afholdt på Hotel Palace i Odense kl. 17.00 – 22.00 

 
Deltagere: Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Camilla Scharff (CS, 

Racekatten), Tom Høj (TH, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne 
Kårsberg (HK, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Kirsten Foldager (KF, 
Katteklubben), Susanne Christoffersen (SC, kasserer) 

 
Referent: Tom Høj 
 
 
 
Dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden. 
2) Godkendelse af referater. 
3) Fra stambogsføreren/AR/DN/kassereren 
4) Strukturdebatmøderne 
5) Fra WEB-master 
6) Kattemagasinet 
7) Informationsfoldere 
8) Felis Danica udstilling 
9) Forslag til FIFe generalforsamling 

10) Breve og henvendelser 
a) Dommen i IM sagen – seneste nyt 
b) Henvendelse fra Tony Batchelor vedrørende rygning i hallerne 
c) Udstillingskarantæne, procedure 

11) Parringsanmeldelse 
12) Specialklubber 

a) Anmodning om optagelse om specialklub 
b) Navneændring for specialklub 
c) Overtrædelse af SPK regler 

13) Ændring af stamnavn 
a) Stamtavlerekvisition ældre end 1 år 

14) Næste møder 
a) Der foreslå møder fastlagt for det kommende år 

15) Eventuelt 
 
 
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
Ad 2 – Godkendelse af referat 
Referat fra møde den 29. februar 2004 godkendt 
 
Ad 3 – Fra stambogsføreren/AR/DN/Kassereren 
AR De sidste rettelser i forbindelse med revidering af karantænereglerne er lavet, og 

bemærkningerne fra Den Danske Dyrlægeforening er inkorporeret. 
 
DN Forventer på deres næste møde i maj måned at træffe afgørelser i samtlige sager, med 

undtagelse af et par stykker. Hermed skulle de være med. 
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Stambogsf.: Stambogsføreren har udsendt statistik der viser en stigning i antallet af stamtavler og 
en nedgang i antallet af stamnavne. Efter anmodning er der bevilget indkøb af en 
kopimaskine til stambogsføreren. 

 
Ingrid Aalvik – der ikke har et stamnavn – har fået et kuld efter stambogsførte 
forældredyr. Det er hendes første kuld, og det fremgår af sagens oplysninger, at den 
opdrætter der satte solgte hende parringen ville være behjælpelig med papirerne. Der 
er ikke tvivl om parringen og udkommet. Killingerne er født en 12. maj 2003. Der 
gives dispensation til udstedelse af stamtavler med et egennavn på killingerne, da der 
ikke er noget stamnavn. 

 
 Cecilie Løveid har ansøgt om ændring af sit stamnavn (årsag forelagt FU). 4 

medlemmer er imod og stemmer for afslag med henvisning til FIFe’s regler for 
stamnavn. 4 medlemmer er principielt imod, men mener at FIFe skal forespørges 
forinden endelig afgørelse træffes. Sekretæren forespørger ved FIFe. 

 
Ad 4 – Strukturdebatmøderne 
OA + TH fremlagde et referat fra møderækken, der afspejlede deres opfattelse af det passerede. Der 
kunne efter møderækken fastslås, at spørgsmålet om en eventuel fælles burpark og/eller eventuel 
sammenlægning af klubber ikke er aktuelt. De øvrige emner der var til diskusion afstedkom 
varierende holdninger. 
 
IN mente at OA og TH overfortolkede resultaterne af møderne, hvilket AN og HK gav hende 
medhold i, samtidig med de gav udtryk for, at når ikke flere havde mødt op, så var der ikke grund 
tilat ændre på den nuværende struktur. 
 
OA gav udtryk for det frustrerende i at deltage i en diskussion, hvor flere af parterne ikke havde 
førstehåndskendskab til det passerede på møderne, men refererede hvad de havde hørt fra andre. 
 
Et flertal af FU var enige om, at selv om der var få til stede på møderne, kunne man arbejde videre 
med emnerne. De vil blive gennemgået hen ad vejen. Første emne bliver huskattene. 
 
AN, HK, IN og DK ønskede ikke referatet bragt i Kattemagasinet, særlig ikke graferne der viste den 
procentvise fordeling. OA og TH gav udtryk for, at referatet gengav deres opfattelse af møderne, og 
tallene var de faktiske, blot sat op i en graf. Et flertal af FU ønskede ikke referatet bragt som 
officielt referat fra FD/FU, hvorfor OA og TH oplyste, at de ønskede det bragt som privatpersoner. 
 
Ad 5 – WEB-master 
Webmaster har fremsat ønske om at ændre udbyder til surftown.dk. Der er ingen indvendinger, 
forudsat stabiliteten undersøges og findes tilfredsstillende. Webmaster orienteres herom. 
 
Ad 6 – Kattemagasinet 
Porto Portoregningen for fremsendelse af nr. 2-2004 er på ca. kr. 22.000,-. Der afventes 

stadig en besked fra trykkeriet om formatet på adresseringsfilen der skal benyttes ved 
udsendelse. 
OA taler med Kruuse om fremgangsmåden ved fremsendelse til dyrlægerne. 
DK har talt med redaktøren om overgangen til den nye forsendelse gennem trykkeriet. 

  
Indlæg MH I forbindelse med MH’s indlæg i KM og OA’s svar herpå, blev det principielle 

diskuteret om svar på indlæg i samme nummer som eventuel kritik. HK oplyste, at der 
normalt altid var givet mulighed for at svare på kritik i samme nummer som kritikken 
blev bragt. 
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 KF, IN, TH og OA ønskede at der blev taget afstand fra at benytte selvtægt, mens HK, 
AN, CS og DK ikke ønskede dette. 

  
HK undrede sig over at der var mangel på stof, henset til tidligere udtalelser fra redaktøren, ligesom  
Hun efterlyste flere billeder i farver. 
 
Ad 7 – Informationsfoldere 
Royal Canin udgiver en bog hvor FD tilbydes et antal sider, hvor vi kan præsentere organisationen 
og dansk kattesport. De 4 hovedklubber tilbydes ligeledes at præsentere sig selv. Grant Trotter er 
kontaktperson ved RC og OA er tovholder for FD. 
 
Ad 8 – Felis Danica udstilling 
OA efterlyste en holdning til efter Verdensudstillingen at afholde en fælles FD udstilling. Emnet 
blev kort debatteret, og der er p.t. ikke planer om at afholde en fællesudstilling. Emnet tages op til 
overvejelse på et senere tidspunkt. 
 
Ad 9 – Forslag til FIFe’s generalforsamling 
Hvert enkelt forslag til FIFe’s GF blev gennemgået, og FD’s holdning blev klarlagt. 
OA fik som delegeret mandat til i samråd med rådgiveren at ændre opfattelse dersom der 
fremkommer nye oplysninger på selve generalforsamlingen, der har væsentlig betydning for 
stemmeafgivningen. 
 
Ad 10 – Breve og henvendelser 

a) Der blev orienteret om sagen. Der er fremsendt forslag til afdragsordning til IM om at betale 
kr. 3.000,- månedligt til gælden er betalt. Hertil kommer gælden til klagerne. 

b) FD er indstillet på at hæve sanktionerne hvis IM betaler de 3.000 til klagerne og indgår en 
afdragsordning med FD og er indstillet på, at sanktionerne indføres igen hvis et afdrag 
udebliver. 

c) Tony Batchelor klaget over at der på visse udstillinger ryges i udstillingshallen. Reglerne 
gennemgået, og der er ingen tvivl om, at rygning i hallerne ikke er tilladt – heller ikke i et 
hjørne som kaldet ”rygerum”, ”kantine” eller tilsvarende. Det indskærpes overfor de 
relevante klubber, at reglerne skal overholdes. 

d) Proceduren vedrørende udstillingskarantæne blev diskuteret. Der er enighed om, at 
klubberne respekterer hinandens karantæner. Følgende fremgangsmåde blev skitseret: 
i) Efter hver udstilling opgør den enkelte klub hvem der ikke har betalt for udstillingen. 

Efter udsendelse af opkrævning rykkes den pågældende efter den enkelte klubs egen 
procedure. I rykkerproceduren skal fremgår, at restancen meddeles til de øvrige klubber, 
samt at udstilling ikke kan finde sted, før betaling har fundet sted. 

ii) Sker betaling fortsat ikke, opgøres Beløbet der skyldes (inkl. evt. gebyrer) og meddeles 
de 4 klubbers udstillingssekretær, kasserer og formand. 

iii) Når en klub modtager tilmelding – og betaling til en udstilling – kontrolleres om 
udstilleren er i restance i en af de andre klubber. Er dette tilfældet, betragtes betalingen 
som indbetaling på restancen, og beløbet overføres til den pågældende klub. Udstilleren 
må herefter indbetale restbeløbet eller undlade at udstille. 

iv) En restance betyder ligeledes, at medlemskab ikke kan bekræftes i forbindelse med 
udstilling i udlandet.  

v) Fremgangsmåden offentliggøres i Kattemagasinet. 
vi) Kassererne aftaler indbyrdes hvorledes det nemmest gennemføres. 

 
Ad 11 - Parringsanmeldelse 

a) En ny udgave af parringsattesten blev præsenteret. Enkelte ændringer foretaget, således der 
ved afkrydsning skal bekræftes at diverse attester er kontrolleret og medsendes. Attesten 
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godkendt. CS laver formularen til brug for nettet og attesten forventes bragt i 
Kattemagasinet i juni måned. 

  
b) JYRAK’s elektroniske parringsattest godkendt forudsat der laves en procedure, så det 

sikres, at anmelderen bekræfter at være ejer af både han- og hunkat. 
 
Ad 12 – Specialklubber  

a) Orientalerens anmodning om optagelse om specialklub under Felis Danica ikke godkendt, 
idet der i forvejen er 2 specialklubber for racen. 

 
b) Anmodning fra specialklub om at ændre navn. Der er medsendt referat fra 

generalforsamlingen hvor beslutningen er truffet. Anmodningen imødekommet. 
 
c) En fratrådt medlem af en specialklubs bestyrelse har klaget over den nuværende bestyrelses 

håndtering af afvikling af generalforsamling. Af det fremsendte materiale fremgår, at 
formalia ikke er overholdt af bestyrelsen, hvorved klager i princippet har ret. Det fremgår 
endvidere, at resultatet ikke ville være blevet anderledes. 
Specialklubben indskærpes, at reglerne skal overholdes. Der sendes svar til begge parter. 

 
Ad 13 – Ændring af stamnavn 
Punkter er behandlet ovenfor under punkt 4 
 
Ad 14 – Næste møde 
OA havde foreslået at fastlægge møderne 1 år ud i tiden med mødefrekvens hver anden måned. 
Dette støttedes af TH og CS. IN, DK og AN mente ikke så hyppig en mødeaktivitet var nødvendig. 
Følgende datoer blev fastlagt: 
Onsdag 18. august 2004 – FU møde 
Søndag 10. oktober 2004 – Møde med SPK, AR og DN der efterfølges af FU møde 
Onsdag 12. januar 2005 – FU møde 
Søndag 20. februar 2005 - Plenarforsamling 
 
Ad 15 – Eventuelt 
Der var ikke emner under eventuelt 


