FU -møde afholdt søndag den 13. juli 2003 kl. 11.00 på Musholm Feriecenter - Korsør
Deltagere:

Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Vivi Fletcher (VF,
Racekatten), Camilla Scharff (CS, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK),
Flemming Nielsen (FN, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Mette Foldager
(MF, Katteklubben), Steen Nielsen (SN, Kasserer udenfor FU)

Referent:

Dorte Kaae

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat

3.

Fra Stambogsføreren

4.

Fra avlsrådet

5.

Verdensudstillingen

6.

KatteMagasinet

A. Redaktør -oplæg fra kandidat til redaktørjob. (Er udsendt)
B. Udsendelser fra klubberne via indstik m.m. Hvordan kan vi bruge det? (kan/skal vi bruge
Kattemagasinet til f.eks. klubindstik m.m.)
7.

Specialklubregelændringer

DARAK kommer med et forslag
8.

Plenarforsamlingen møde med Specialklubberne.

a. Hvornår og hvor skal det finde sted?
b. Hvilke emner skal tages op. Evt. en ”alternativ” måde at afholde Plenarforsamlingen på

9

Chipmærkning af katte jf. FIFes regler.

10. Info. pj ecer fra FD
a. Artikel/pjece vedrørende køb af kat og kontraktskrivning
b. Artikel vedrørende køb af kat.
c. Udarbejdelse af en kort info. Folder til opdrættere om salgsaftale/købelovens bestemmelser og
hvad man skal tage sig i agt for.

d.”bog” med udskiftelige side som man som medlem af hovedklubberne kunne abonnere på.

11. Disciplinærnævn
Møde med disciplinærnævnet - hvornår?
I DNs afgørelser bliver der lagt nogle priser for katte (kælekat, udstillingskat, avlskat) til grund for
afgørelserne.
Kan vi evt. ved at lave en rundspørge få lavet en normalprisliste som med et vist + - oplister
normale priser for forskellige racer.
Er der en ”produktionsomkostning” som vi kan anbefale som en killingepris der ikke kan gås
under?
12. Breve m.m.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fra IMs advokat – nægter at efterkomme DN/FUs afgørelse
Fra IM vedrørende dyremishandling i et katteri.
Div. breve afsendt (vedhæftet) herunder svarskrivelse til MHs advokat
Brev fra Tony Batchelor
Killinger efter ”tvangsejerskiftet” BIR med avlsforbud.
Brev fra Ballerup Superarena om konkursbegæring.
Orientering fra SVERAK om afbrudt samarbejde med SNRF

13. Næste møder
14. Div.

Slettet: d

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad. 2 - Godkendelse af referat
I punkt 15b var der en enkelt rettelse, som ikke var kommet med i seneste udgave af referatet –
rettes.
Ad 3 - Fra Stambogsføreren
Ingen sager fra stambogsføreren.
Ad 4 - Fra avlsrådet
Avlsrådet har holdt 3 møder i år. Hvert møde koster ca. kr. 5.000,- Det forventes, at mødeaktiviteten
og omkostningerne går ned, når AR har indarbejdet deres arbejdsrutiner, og flere ting kan klares via
tlf. og mail.
Ad 5 – Verdensudstillingen
OA og SN udarbejder detailbudget ud fra det foreløbige budget.
Opgavelisten gennemgået og ajourført – se særskilt skema.
AN bekræftede, at WW03-logoet tillades at blive redigeres mht. separering af farver.
Ad 6 - KatteMagasinet
A. Redaktør -oplæg fra Marianne Seifert-Thorsen. Vedtaget, at Marianne Seifert-Thorsen bliver ny
redaktør. AN påpeger, at det burde have været annonceret i KatteMagasinet, at vi søger en ny
redaktør. FN er imod, at vi udpeger en ny redaktør, før posten har været annonceret.
Hvis der laves nyt layout skal FU se et udkast, før det sættes i produktion. Medlemmerne til ny
redaktion aftales med klubformændene.
B. Udsendelser fra klubberne via indstik m.m.. Racekatten havde til det senest udkomne blad ønsket
at få indsat et specielt indstik til egne medlemmer. Efter en diskussion, blev det fastslået, at der
ikke kan udsendes specialversioner af KatteMagasinet til de enkelte klubber. Den oprindelige
tanke med KatteMagasinet var, at det var et fælles Felis Danica-blad, og ikke et klubblad,
hvilket vi holder fast i. Skal der sendes meddelelser ud til egne klubmedlemmer, må klubberne
selv bekoste og forestå udsendelsen.
Ad 7 - Specialklubregelændringer
Det udsendte forslag gennemgået. Der blev foretaget flere tilføjelser/ændringer. OA færdiggør
ændringerne og udsender til FU og specialklubberne.

Slettet: Desuden skal der
tilføjes, at et flertal af en
Specialklubs bestyrelse skal være
medlem i en FD-klub.

Ad 8 - Møde med Specialklubberne.
A. Mødet fastsat til søndag den 30 november vest for Storebælt. Det sene tidspunkt skyldes
afholdelse af verdensudstilling i Danmark.
B. OA foreslår en ændring af måden at afholde Plenarforsamling på, sådan at den bliver mere åben
overfor medlemmerne. Punktet udsættes til senere.
Ad 9 - Chipmærkning af katte jf. FIFes regler
I følge FIFe’s regler skal racekatte være chipmærkede fra 1/1-2007. Spørgsmålet er derfor, om vi
skal starte med f.eks. avlskatte før denne dato for at få en mere glidende overgang. Det besluttedes,
at vi tager emnet op til debat på mødet med Specialklubberne.
Ad 10 - Info. pjecer fra FD
Udsat til efter Verdensudstillingen pga. tidsnød.

Slettet: et senere møde

Ad 11 - Disciplinærnævn
Det er ikke muligt at lave ”prislister” eller ”omkostningslister” for killinger.
Møde med disciplinærnævnet skal aftales, idet vi nu har kørt 1½ år med de nye regler. DK påpeger,
at reglerne ikke er hensigtsmæssige ved at FD f.eks. går ind i private aftaler og fastsætter priser på
katte. DK kommer med oplæg til ændring af reglerne.
Ad 12 - Breve m.m.
a. På grund af afgørelser i Disciplinærnævnet og de senere anker af sagerne til FU er både MH og
IM gået til advokat, idet de fastholder, at afgørelserne ikke er korrekte. Ingen af dem, har derfor
tilbagebetalt det af DN fastsatte beløb til køberne. På forrige møde blev det besluttet at indstille
til DARAK at ekskludere Margit Hærslev. Denne henstilling blev trukket tilbage, eftersom FU
ikke har mandat til at bestemme internt i klubberne. Som hovedregel er det kun en klubs egen
Generalforsamling, der kan ekskludere et medlem. FU har udelukkende mulighed for at indstille
serviceydelser fra Felis Danica.
I sagen vedr. IM besluttede et flertal af FU fra den 13/7-03 at indstille serviceydelser fra Felis
Danica, indtil
1. IM har lavet en afdragsordning el.
2. IM har tilbagebetalt hele det skyldige beløb el.
3. der evt. er indledt en retssag vedr. afgørelsen.
DK var imod afgørelsen med begrundelsen, at IM havde startet en tilbagebetaling.
b. AN har taget kontakt til Dyreværnet og til dyrlægen. Dyreværnet har besøgt opdrætteren, og har
taget 2 katte med, der var i en meget dårlig tilstand. De 2 katte blev aflivet. AN anmoder
Dyreværnet om en ny statusrapport indenfor 14 dage.
c. OA har skrevet et forslag til svarskrivelse til IM’s advokat. Godkendt med rettelser.
I MH-sagen har FD’s sekretær svaret MH’s advokat. Det blev besluttet, at OA skriver et brev,
hvor det forrige brev beklages, og hvor sagen forklares yderligere. Endvidere blev det besluttet,
at fremtidige breve fra FU formuleres i en mere sober tone og underskrives af formanden. Breve
til advokater sendes først ud til hele FU, det samme gør sig gældende, hvis breve sendes ud på
FU’s vegne.
d. Brev vedr. rygning i udstillingshal. Det henstilles til klubberne at følge FIFe’s udstillingsregler.
e. I 2002 fik en Birmaejer udleveres ejerskifte direkte fra FD. Det var et krav, at katten ikke måtte
bruges i avl, hvilket også var skrevet til ejeren. Det viser sig nu, at katten alligevel er blevet
parret og har fået killinger. Disse killinger er annonceret Til Salg i Gul & Gratis som SBI.
Kil lingerne kan ikke få stamtavler, og for fremtiden skal vi i sådanne tilfælde kræve bevis for at
katten bliver neutraliseret.
f. Felis Danica har modtaget brev fra Siemens Arena, at de er gået i betalingsstandsning. Taget til
efterretning
g. Felis Danica har modtaget brev fra SVERAK vedr. afbrudt samarbejde med dissidentklubben
SNRF. SVERAK godtager ikke transfers og stamtavler derfra. SNRF’s medlemmer kan heller
ikke udstille i SVERAK. FU tager brevet til efterretning.
h. Et medlem af Racekatten har klaget over, at der er stambogsført killinger efter en hunkilling, som
han har solgt, men som ikke er ejerskiftet. Den første køber har tilsyneladende solgt katten videre
med en kontrakt. IN undersøger, hvad der er sket.

Ad 13 - Næste møder
Tlf.møde den 19/8 kl. 20.00.
Møde den 16/9 kl. 17.00 i mødelokalet på Odense Banegård
Møde den 7/10 kl. 17.00 i mødelokalet på Odense Banegård

Div.
Mødet sluttede kl. 18:30

