
FU-møde den 16. august 2009 
 

Til stede: Kirsten Ulsø (KU), Hanne Kaarsberg (HK), Annie Orthmann (AO), Susanne 

Wehnert (SW), Bette Lind (BL), Birthe Schobius (BS) og Vivi Fletcher (VF). 

Afbud fra Aase Nissen og Inge Nord. 

 

Dagsorden 

1)  Godkendelse af referat 

 a. Hanne har opdateret Webmaster med referater – status 

 b. Valg af referent 

2)  Kassereren 

 a. status 

 b. Økonomi-kontrol i såvel FD som de enkelte klubber - Hvad kan og bør vi gøre 

 c. Gebyr for klasseændring – skal vi følge hollandsk model? 

3)  Stambogsføreren 

 a. Status 

 b. Stambogssystem – status og fremdrift 

 c. Svartider (i forbindelse med prisfastsættelse af stamtavler) 

4)  Status fra råd og nævn (Avlsråd, Klagenævn, Mentorråd) 

5)  Klagesager 

 a. Verserende sager 

6)  Godkendelse af ny forretningsorden for FU 

 a. Se vedlagte 

7)  Implementering af nye regler vedtaget på ekstraordinær Plenarforsamling 

 a. Beskrivelse af kompetencefordelingen mellem klub og FU 

 b. Etisk regelsæt – artikel til KM: hvilke konsekvenser får dette for medlemmerne 

 c. Liste over konsekvenser ved overtrædelse af reglerne (fx 24-mdrs reglen) (herunder 

konsekvens af eksklusion) 

  i. SVERAK har konsekvensbeskrivelse – se vedlagte. 

  ii. Liste over overtrædelser – se vedlagte (første udkast) 

8)  Justitsministeriets udkast til betænkning 

9)  Felis Danica Seminar 

10)  Markedsføring af FD 

 a. Ny folder (er trykt) 

 b. Andre tiltag der kan styrke FDs synlighed 

 (fx Roll-Up displays til udstillingerne, materiale om de forskellige råd og nævn) 

11) Henvendelse fra Tryg Forsikring 

12)  FIFes GF - opsamling 

13)  Eventuelt 

 

 

Ad. 1) Godkendelse af referat 

a. Referat fra januar mangler godkendelse. HK sender referatet ud igen, så det kan blive 

godkendt. 

b. VF er referent fremover. 

Ad 2)  Kassereren 

a.  Status fra kassereren udleveret og gennemgået. 

b. Enighed om, at klubbernes økonomikontrol klares i klubberne.  

 Vedr. regninger fra FD til klubberne og kontrol heraf, kommer KU og HK med 

løsningsforslag, der kan accepters af FU og kassereren. 

 RK har fremsendt forslag til afdragsordning, hvor de forventer at have afviklet gælden 

inden udgangen af 2009. 

c. Sagen diskuteret igennem. Darak mener ikke vi bør pålægge gebyr, men et flertal 

beslutter, at det fra 1. januar 2010 er op til den enkelte klub, hvorvidt der skal tages 



gebyr (50 kr.) for klasseændring, der meddeles klubben senere end mandagen før 

udstillingen. 

 

Ad 3)  Stambogsføreren 

a.  Ventetiden i øjeblikket ligger på 4 uger for alm. stamtavler og 4-6 uger for importer. 

 SW spørger vedr en sag fra UK om kopistamtavler. Køber fremsender documentation på 

ejerskab af katten, hvorefter kopistamtavle kan udstedes. 

b.  BL orinterer om status på SESAM. Vi afventer pris og tekniske oplysninger. BL og HK 

arbejder på en løsning til at køre vores systemer sammen. 

 Senere skal der bruges folk til tastearbejde. 

 I September skal stambogsfører til Sverige for at kigge på systemet.  

c.  Indsendelse af rekvisitioner skal være klubbens stambogssekretær I hænde inden datoen 

for skift I priser (0-3 mdr., 3-6 mdr., osv). Mangler der attester eller lign., når blanketten 

når frem til stambogsføreren, får opdrætteren 14 dage til at fremsende – ellers vil 

stamtavlerne blive udstedt til den takst der er gældende for killingernes alder ved 

udstedelse. Sker dette skal klubberne give OK for betalingen før udstedelse fra FD pga 

merbetaling fra opdrætteren. 

 Diskussion vedr importstamtavler, hvorvidt vi behøver udstede dansk stamtavle eller om 

vi blot kan give dem et FD nr I databasen. KU undersøger proceduren I de øvrige lande. 

BS kigger på en praktisk løsning vedr. permanent nr på den udenlandske stamtavle. 

 AO spørger om vi har et FD arkiv. Det er der usikkerhed omkring, så AO undersøger I 

de tidligere lokaler. Vi skal have undersøgt priser på opbevaring af gammelt materiale. 

 

Ad 4) Status fra råd og nævn (Avlsråd, Klagenævn, Mentorråd) 

  Avlsråd: Er med på sagerne. 

 Klagenævn: Status udleveret. Mange sager mangler afslutning, men det forventes at ske 

meget snart. 

 BL meddeler KN at fjerne pasus vedr klagemulighed, undtagen i sager vedr disciplinære 

afgørelser. 

 VF påpegede, at KN I de senere år ikke har navngivet de sager, hvor klager har fået 

medhold, som der star I reglerne, at de skal. BL giver KN besked på at der skal 

navngives I disse sager. 

 Der afholdes KN møde 5/9, BL udbeder status efter dette møde. 

 Mentorrådet: Det fungerer, men der er ikke mange, der søger ordningen. 

 Snak om seminar til nye opdrættere. FU er positivt indstillet på arrangementet. Flere 

klubber har lign arrangementer på I efteråret, så hvis mentorrådet arrangerer, kan dette 

evt ske i samarbejde med klubberne. 

 

5)  Klagesager 

a.  Sagen x  vs FU: Der afventes dato for retssag. FU står temmelig dårligt i sagen, så BL 

tager kontakt til x, for at høre om hun er villig til at indgå forlig.  

 Sagen xx: Klager over FUs afgørelse. Sagen diskuteret igen og FU fastholder afgørelsen, 

idet klager selv har indrømmet sin overtrædelse af reglerne. 

 

6)  Godkendelse af ny forretningsorden for FU 

 Beslutninger taget på mail, skal påføres kommende FU-referat. 

 Formanden er ansvarlig for, at der føres log over beslutningerne. 

 Forretningsorden vedtaget. 

 

7)  Implementering af nye regler vedtaget på ekstraordinær Plenarforsamling 

a Klubberne har altid kontakten til medlemmerne. 

 Ved overtrædelse af fx 24 mdrs reglen, tilbageholdes stamtavlerne indtil klubben giver 

ok for at den forhøjede afgift er indbetalt. Herudover udsendes advarsel til medlemmet – 

udformet af FD, men udsendt af klubben. 

 Ovenstående afventer ok fra stambogsfører for det praktiske i ordningen. 



b. BL laver artikel vedr etisk regelsæt til KM og øvrige ændrede forhold fra 

plenarforsamlingen. 

c. BL udleverede oplæg. 

 Vedr. kejsersnit skal muligheden undersøges, hvorvidt vi bør have afkrydsning på 

stamtavlerekvisionen. På længere sigt skal målsætningen være, at dyrlægerne 

indrapporterer kejsersnit direkte til FD. 

 24 mdrs reglen: En overtrædelse forældes efter 5 år. 

 Udstillinger: Enighed om at stramme op på udstillere, der forlader udstillingen før tid, 

uden tilladelse. 

 Karantæneregler: Der er 5 års forældelsesfrist på overtrædelser. 

 Visse medlemmer kender tilsyneladende ikke til vores karantæneregler I forbindelse med 

ustillingerne. VF sørger for indlæg I KM. 

 

8)  Justitsministeriets udkast til betænkning 

 Der er indkaldt til møde I Justitsministeriet 10/9. Aase, Ole, Inge, Bette og Kirsten 

deltager. 

 Medlem, der er inde I ministerielle anliggender, har anbefalet, at vi får opdrættere til at 

sende beskrivelser af deres opdræt. BL sørger for dette via HP. 

 BL kontakter jurist Susanne Trolle, for at høre om hun vil gå med ind I sagen. 

 FU-medlemmerne kigger forslaget igennem og sender kommentarer til Bette, der samler 

op. 

 Aase tager kontakt til dyrlæge Anne Sørensen, der sidder I Dyreetisk Råd. 

 

9)  Felis Danica Seminar 

 Vi forventer, at mentorrådet afholder seminar for nye opdrættere I år. 

 

10)  Markedsføring af FD 

a Folderen er trykt og sendt til klubberne. 

B Forslag om Roll-up til udstillingerne. 

 Det undersøges priser på annoncering på Google. AO kommer med oplæg og finder 

priser. 

 VF undersøger, hvad der ligger fra det tidligere HP-udvalg, således at HP kan gøres mere 

brugervenlig overfor ikke-opdrættere. 

  

11) Henvendelse fra Tryg Forsikring 

 Heidi Tværmose evt sammen med Cecilie Løveid er mulige emner til et møde hos Tryg 

Forsikring. 

 Der skal samtidig undersøges mulighed for en kollektiv forsikring. 

 Arbejdsgruppe. Heidi Tværmose og SW 

 

12) FIFes GF – opsamling 

 BL skrev blog under GF til HP.  

 BL ser om det kan nåes at skrive et indlæg til bladet. 

 

13)  Eventuelt 

På Daraks seneste udstilling var der præmiering af birmakatte fra en specialklub, 

der ikke hører under FD. Et flertal i FU, mener ikke det er passende på en 

udstilling under FD. HK tager dette synspunkt med tilbage til Daraks bestyrelse. 

 

Næste møde: 

22. november Jylland/Fyn. 

Samtidig møde med Specialklubber samt råd og nævn under Felis Danica. 


