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FU-møde afholdt søndag d 15. Oktober 2006 
Pilegården, Brønshøj 15.00-17.00 

 
Deltagere: Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Lene Glem (LG, JYRAK) Camilla Scharff (CS, Racekatten), Ann 

Christensen (AC, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, DARAK), 
Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)  

 
Referent: Susan Elvekjær 
 
 
Dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse af referater 
3) Stambogsføring 
4) Evaluering af møder med AR, KN og SPK 
5) Lovændringer til plenarforsamling 
6) Novicegodkendelse 
7) Kattemagasinet 
8) Fra kassereren 
9) Forsikringer 

10) Mailproblemer 
11) 400 km regel 
12) Evt. 
 
 
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Ad 2 – Godkendelse af referater 
Godkendt 
 
Ad 3 – Stambogsføring 
Ændring godkendt. SE informerer ejer og stambogsfører 
 
Ad 4 – Evalutering af møder med AR, KN og SPK 
Det blev bemærket, at der havde været meget lav deltagelse af SPK til mødet. 
SE foreslog, at fra næste år skal SPK tilmelde mødet, og såfremt mindre end f.eks 15 SPK tilmelder, bli-
ver mødet aflyst. Dette blev vedtaget. 
JJ forslog, at man fra næste år indleder mødet med evt nyheder og nye regler. Dette blev vedtaget. 
 
Ad 5 – Lovændring til plenarforsamling 
Følgende forslag udarbejdes af FU til den kommende plenarforsamling: 
Reglen vedr stambogsføring af katten inden 10 mdr fjernes. Prisen for en stamtavle på en kat over 10 
mdr vil være 600,00 kr. 
Det tilføjes reglerne for valg af formand, at man ikke både kan være formand for FD og en hovedklub på 
samme tid. 
Reglerne omkring ændring af stamtavler ændres således at man kan ændre kattens navn. Prisen vil være 
en stamtavles pris. 
 
Ad 6 – Novicegodkendelse 
Sag fra forrige møde. Katten skal stambogsføres 
 
Ad 7 – Kattemagasinet 
IN og CS har haft bladet til korrektur. IN modtog bladet 12.10.2006 og blev bedt om at returnedre det 
13.10.2006. 
Det blev besluttet af redaktørposten skal deles op, således at der er en redaktør/redaktionsgruppe, der 
sørger for at indsamle stof til bladet, og en anden der står for layout og klargøring til trykkeri, således at 
hele arbejdet ikke ligger på én person. 
Vi mangler en annoncesælger. CS forespørger Vibeke Jensen om hun vil tage posten. 
Fra 2007 udkommer bladet 4 gange. Følgende udgivelsestidspunkter blev vedtaget: 
Marts, juni, september og december. 
Porto ved indlæg i bladet udsættes til næste møde. 
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Ad 8 – Fra kassereren 
Kun regninger med original kvittering dækkes. 
Det blev besluttet at det gamle udestående fra tidligere skal afskrives. 
Restanceliste fra FD udstillingen skal sendes til de 4 kasserere fra hovedklubberne. 
Udebleven tysk standhaver Karin Bitner afskrives og blacklistes. 
Standhaver med fotografering, Asa Petri, afskrives og blacklistes. 
In har talt med trtykker om dekord fra tidligere blad. Vi får en dekord på 2000 kr. 
Fejl på opkrævning af DARAKs stamtavler. JJ undersøger sagen- 
 
Ad 9 – Forsikringer 
Information udsendes på mail 
 
Ad 10 – Mailproblemer 
Vi har haft en del mailproblemer samt en del problemer med spamfilter. 
Spamfilter en nu fjernet på FU’s mail. 
 
Ad 11 – 400 km regel 
Ingen grund til ændring. 
 
Ad 12 – Evt 
Der var intet under evt. 


