
  
FU-møde afholdt tirsdag den 16. september 2003 kl. 18.00 

Afholdt i mødelokale på Odense Banegårds Center 
  
Deltagere:  Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Ulrich Alster Klug (UAK, 

Racekatten), Tom Høj (TH, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Flemming 
Nielsen (FN, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Mette Foldager (MF, 
Katteklubben) 

  
Referent:  Tom Høj 
  
  
Dagsorden 
  

   1)           Godkendelse af dagsorden. 
   2)           Godkendelse af referat. 
   3)           Fra Avlsrådet 
   4)           Verdensudstillingen 
   5)           Møde med specialklubber 
   6)           Karantæneregler 
   7)           Indkomne breve og henvendelser 
a)      Klage fra medlem over forskellig praksis vedrørende tilbagebetaling af udstillingsgebyr ved 

sygdom 
b)      Klage fra medlem over andet medlems overtrædelse af karantæneregler 
c)      Brev til advokat i sag 02/07 
d)      Brev fra advokat i sag 02/03 
e)      Henvendelse fra SAS vedrørende arrangement og annonce i Kattemagasinet 
f)        Dispensationsansøgning om stamtavler 
g)       Disciplinærsag – tilbagebetaling af klagegebyr 
h)       Disciplinærsag – killing solgt uden vaccinationsattest 

   8)           Næste møde 
   9)           Evt. 

  
  
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med enkelte tilføjelser. 
  
Ad 2 – Godkendelse af referat 
Ikke alle have referater med fra de to sidste møder (fysisk møde og telefonmøde). Der gives 3 dage 
fra dato til at komme med yderligere bemærkninger til referaterne, hvorefter de udsendes på ny for 
godkendelse via mail. 
  
Ad 3 – Fra Avlsrådet 
Der har været afholdt et møde mellem FD, MCO klubben og Den Danske Dyrlægeforening (DDD) 
for en afklaring af sygdomsproblematikkerne i opdræt af MCO. Der er udsendt særskilt referat til 
FU og deltagerne. 



Der er et generelt ønske om, at DDD og FD/AR mødes 1 – 2 gange årligt for at udveksle erfaringer 
og diskuterer problematikker i de forskellige racer – herunder hvorledes man evt. kan begrænse 
uheldige/dårlige egenskaber. Der er fremsat en forespørgsel om FD evt. vil yde økonomisk støtte t i l 
en undersøgelse/forskning vedrørende de specifikke problemer der var til diskussion på mødet. 
Et enigt FU finder at møder 1 – 2 gange årligt vil være gavnligt, og der arbejdes videre på dette. Et 
enigt FU finder endvidere, at der på nuværende tidspunkt ikke kan ydes økonomisk støtte. 
Begrundelsen herfor er bl.a. at problemerne til en vis grad er selvforskyldte, i.e. manglende 
undladelse af at tage hånd om situationen og dels at der ikke er overblik over hvilket beløb det kan 
løbe op i, ligesom det må forudses, at flere specialklubber vil søge om noget tilsvarende. 
  
Ad 4 – Verdensudstillingen 

a)      Mødet med RC afholdes den 18. september 
b)      Det er endnu ikke afklaret hvem der kan åbne udstillingen. Hoffet har meldt fra, Elaine 

Paige’s manager reagerer ikke. Flere bud var på bedding, og Uffe Ellemann-Jensen 
forespørges. 

c)      OA og Steen Nielsen har besøgt BC vedrørende ophængning af bannere. 2 bannere koster 
kr. 800,- ekskl. moms og 7 stk. kr. 5.600,- ekskl.. moms. Der bliver ikke ophængt det antal 
vi havde håbet på, grundet prisen. 

d)      Der ophænges stor udgave af plakaten ved indfaldsvejen til BC på en dertil indrettet 
reklamesøjle – ophængning koordineres med BC. 

e)      Det er tidligere besluttet at der skal opstilles et antal store pap-rør som udsmykning og 
informationssøjle (ophængning af oplysninger m.m.). På toppen af disse er det tiltænkt, at 
der skal stå bregner. Camilla Scharff har lovet at undersøge om grønne træer på ca. 2 – 2½ 
meter, men der er endnu ikke en afklaring. CS rykkes af TH for en status. 

f)        Lene Christiansen arrangerer grønne planter – evt. efter aftale med CS hvis der er ”bid” 
ved planteskolerne. 

g)       Rent-a-Fleur fra Holland har vist interesse for en stand til reduceret leje, mod at kunne 
udstille sine kradsetræ’s miljøer i hallen. Ideen modtages og der undersøges af TH nærmere 
om hvor meget plads han forventer at kunne udfylde. 

h)       Der er trykt plakater, der kan uddeles til folk der vil sætte dem op i lokalområdet. Der 
udsendes via RC til alle dyrlæger og dyrehandler der forhandler RC produkter. Plakaterne 
vil endvidere kunne sælges fra informationsstanden til en pris af kr. 45,- eller kr. 50,-. 

i)        Der er bestilt dagslyspærer over alle dommerringe. 
j)        MF har undersøgt priser på leje af borde og stole. Fælles for leje ude af huset er, at varerne 

skal afhentes søndag aften. De kan ikke stå i BC til om mandagen. Der er efterfølgende 
rettet henvendelse til BC med forespørgsel om leje hos dem. Der er lavet aftale med BC om 
leje af borde (200 stk.), stole (500 stk.) og markedsparasoller (15 stk.) til en pris af kr. 
27.000,- ekskl.. moms. 

k)      Opsætning af bure gav anledning til en mindre debat. Racekatten gjorde klart, at dens bure 
kun kunne anvendes såfremt burene blev opstillet af folk der var vant til det – med andre ord 
ikke af en sportsforening eller lignende. Darak gav udtryk for samme holdning, efterfulgt af 
JYRAK for så vidt angår deres borde til bure. Prisen for folk der er vant til det vil ligge 
mellem kr. 16.000,- og kr. 20.000,- afh. af hvor mange bure der skal opstilles. Prisen for 
sportsklubben er kr. 15.000,-. Et enigt FU besluttede at Racekattens burfolk alligevel kunne 
stå for opsætningen af bure. TH redegjorde for, at accept var forbeholdt at de pågældende 
ikke havde lavet aftaler t il anden side, da et flertal af FU for måneder siden havde sagt nej 
tak til denne løsningsmodel. Det blev besluttet, at det så vidt det var muligt skulle være en 
person fra Racekatten der forestod koordineringen med buropsættere, da arbejdsprocessen er 



kendt blandt dem og klubben. TH forespørger Racekatten burmand eller alternativt en af de 
faste burfolk. Der vendes tilbage snarest muligt med en afklaring. Prisen er aftalt til kr. 
2.000,- per mand – op til 10 mand afh. af antallet af bure. 
JYRAK har 245 bure, kr. 8.000 i transport, 
Racekatten har 280 bure, kr. 6.000 i transport, 
DARAK har 300 bure + 40 bure med fast skilleplade (dommerringe), transportomk. Ukendt 
Katteklubben har ca. 100 bure, de forbliver på Sjælland efter deres udstilling ved Roskilde. 
Der er taget kontakt til SVERAK for at høre om pris på leje af bure hos dem. Det kan vise 
sig billige at få en container eller to fra Sverige frem for flere transport rundt i Danmark.  

l)        Det senest reviderede Budget opererer med kr. –120.000 i underskud ved 1.000 katte/5.000 
tilskuere og kr. 80.000 i overskud ved 1.000 katte/10.000 tilskuere. 

m)    Burplan udarbejdes af VF og TH indenfor de nærmeste 14 dage. 
n)       Felis Danicas Topkatte inviteres med udenfor bedømmelse. De placeres samlet i en særlig  

række, med hvide burgardiner. JYRAK står for burgardinerne. TH inviterer topkattene, og 
anmoder om at få billede fremsendt til Katalog. 

o)      Hjælpere der stiller weekenden til rådighed for FD vil få betalt sin overnatning mellem 
fredag/lørdag og lørdag/søndag forudsat der hjælpes hele dagen(e). Dette gælder endvidere 
de bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte klubber der skal bruge værelse i Kbh. Der er p.t. 
tale om 2 personer fra Katteklubben, 2 fra JYRAK og et ukendt antal fra DARAK og 
Racekatten. 

p)      Beslutningen fra tidligere om at der skal gives pokal til BIS/BOX er omgjort til en vase. Et 
enigt FU fandt ideen god. DARAK overtager bestillingen.  
Efter beslutningen gav TH udtryk for, at fremgangsmåden med at komme med et alternativ 
så sent ikke var rimeligt. Der var lagt tid og energi i at finde pokaler på baggrund af en 
tidligere beslutning, hvilket arbejde i princippet var spildt. Han gav udtryk for, at VF der 
havde påtaget sig opgaven ville billige den nye beslutning, og at det alene var det 
principielle i fremgangsmåden der var kritisabel. 
På skiltene skal der stå World Winner, Copenhagen 2003, BIS/BOX 
Kokarder fastholdes – de er bestilt. 
Der fremstilles 2000 emblemer, ø28 mm til udstillermærke. 
BIV/NOM skal udleveres ved dommerringen, så det kan komme på de enkelte bure så 
hurtigt som muligt.  

  
Ad 5 – Møde med specialklubberne 
Mødet med specialklubberne er udsat til den 30. november grundet afholdelse af 
verdensudstillingen. Specialklubberne er informeret ved brev. Punktet var alene orienterende. 
  
Ad 6 – Karantæneregler 
Karantænereglerne har gennem den seneste tid været genstand for megen debat og kritik. 
Karantænereglerne er hidtil udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening (DDD) uden omkostning 
for FD. DDD ønsker ikke længere at gøre dette arbejde gratis. DDD efterlyser endvidere en 
beskrivelse af hvad FD vil med reglerne, og hvordan FD ønsker reglerne gennemført/håndhævet. 
  
FU er enig om, at det er FU – evt. med uddelegering til AR – der er ansvarlig for 
karantænereglerne, herunder udstikker de retningslinier der skal være gældende. Der nedsættes et 
udvalg bestående af OA; AN og TH der skal udarbejde et forslag til en politisk hensigtserklæring 
om hvordan reglerne for karantæne kan/bør være samt et kommissorium til DDD med henblik på 
revidering af de eksisterende regler. Arbejdet påbegyndes først efter verdensudstillingen. 



  
Ad 7 – Indkomne breve 
  

a)      Forskelligheder i praksis vedr. tilbagebetaling af udstillingsgebyr ved sygdom 
Heidi Tværmose havde klaget over forskellig praksis vedrørende sygdom blandt tilmeldte 
katte. Således som anneks A til udstillingsreglerne er udformet, et det op til den 
arrangerende klubs skøn at afgøre om der skal tilbagebetales en del af udstillingsgebyret. En 
eventuel ændring af formuleringen skal vedtages på en plenarforsamling. AN gav udtryk for 
DARAKs  holdning om, at det alene er smitsom sygdom der efter deres skøn berettiger til 
tilbagebetaling. Det er ikke nok med en dyrlægeordineret behandling. DARAK fandt 
endvidere, at der var mange situationer hvor der kunne komme tilbagebetaling på tale. De 3 
øvrige klubber fastholder deres fortolkning hvoraf dyrlægeordineret behandling berettiger til 
tilbagebetaling. 
  

b)      Klage over medlems overtrædelse af karantæneregler 
Heidi Tværmose har klaget over, at et medlem ikke efter hendes opfattelse har overholdt 
karantænereglerne. Det drejer sig om Vivi Fletcher der ligeledes er medlem af FU. Emnet 
gav anledning til en principiel debat, hvor det blev fremhævet, at en tidligere lignende 
situation havde medført at det pågældende medlem ikke var ønsket som repræsentant i FU 
og efterfølgende havde måtte trække sig fra tillidspost i sin klub. 
TH gav udtryk for tidshorisonten fra den formodede konstatering af sygdom til udstillingen 
rent faktisk skete, herunder, at der ikke er sti llet nogen diagnose. TH udtrykte endvidere 
skarp kritik af den måde sagen var håndteret fra den arrangerende klub, herunder et 
bestyrelsesmedlems udbasunering af sagen på en offentlig liste, frem for at kontakte 
udstillerens klub for at forhøre om der var nogen former for karantæne. Denne kritik 
afstedkom en kort snak om udveksling af data, hvor JYRAK og Racekatten udveksler 
information om udstillerne, herunder eventuel medlemskab, restance og karantæne i 
forbindelse medafvikling af udstilling. 
Et enigt FU fandt, at den af udstilleren benyttede formulering på en mailingliste og ved sin 
framelding til en udstilling i KK der lå forud for den udstilling hvor problemet opstod var 
uheldig. 
Et flertal af FU fandt, at det overfor udstilleren skal indskærpes, at karantænereglerne skal 
overholdes. Udstilleren anmodes om at fremsende en dyrlægeattest til Felis Danicas 
sekretær på, at hun ikke havde haft smitsom sygdom der ville medføre karantæne på 
udstillingstidspunktet (DARAKs udstilling). 
  
  

c)      Disciplinærsag 02-07 
Der sendes et brev indklagedes advokat i.h.t. udsendt udkast. Bemærkninger udbedes senest 
3 dage fra dato. 
Et flertal af FU ønskede at påsætte avlsforbud på katten, hvortil TH gav udtryk for, at en 
sådan fremgangsmåde ikke er juridisk holdbar. Der er en gang truffet afgørelse, og der kan 
ikke efterfølgende laves tillægsafgørelse. Klagerne har givet udtryk for, at de ikke vil 
benytte katten til avl, og TH forsøger at få dem til påsætte avlsforbud af egen vilje. FD 
afholder omkostningen hertil. 

  
d)      Disciplinærsag 02/03 



OA orienterede om sagens forløb, herunder at indklagedes advokat havde modtaget FD’s 
skrivelse.  

  
e)      SAS arrangement og annonce i Kattemagasinet 

SAS har rettet henvendelse til OA i anledning af en uoverensstemmelse mellem SAS og 
Racekatten/FD. IN gav udtryk for, at hun fandt at VF havde svært ved at holde 
”kasketterne” med opgaver adskilt fra klub opgaver og FD opgaver. OA gav udtryk for, at 
det var vigtigt at et tilsvarende arrangement blev afholdt for de jyske medlemmer af 
klubberne. 
TH redegjorde for hændelsesforløbet fra den første kontakt mellem SAS og Racekatten i 
forbindelse med klubbens 60 års jubilæums udstilling, og fremlagde dokumentation for, at 
det er mellem klubben og SAS der er indgået en aftale. Denne er efterfølgende af SAS 
opfattet anderledes, og de (SAS) har meldt ud, at klubberne i FD skal finde fodslag. 
På baggrund af det fremlagte materiale beklagede IN sin udtalelse. 
Der var enighed om, at der ikke er anledning til at mistænke VF for at sammenblande 
interesser. 
Et flertal af FU fandt, at SAS som kompensation for en annonce i Kattemagasinet ud over 
den der er bragt tidligere, og SAS afholder et tilsvarende arrangement i Billund. 

  
f)       Dispensationsansøgning om stamtavler – Jette Henriksen 

Jette Henriksen har ansøgt om dispensation til at få stamtavler på killinger der er født i juli 
2002. Hun har forladt FD til fordel for CFA og er efterfølgende vendt tilbage. Der har været 
rig lejlighed til at få stamtavler i CFA inden genindmeldelse i FD. 
IN og MF gav udtryk for, at Jette Henriksen burde få stamtavler, da hun dels nu var i en 
dansk klub, og det dels var en god indtægt for FD. 
Det øvrige FU gav udtryk for, at et medlem må gøre sig sine overvejelser og tage eventuelle 
konsekvenser ved at ”klub-shoppe” – herunder sørge for at få stamtavler på sine katte i det 
forbund hvor man er medlem. Denne del af FU fandt ikke der skulle gives dispensation. 

  
g)      Tilbagebetaling af klagegebyr – disciplinærnævnet 

En opdrætter har indbragt en sag for disciplinærnævnet og indbetalt klagegebyr. Sagen er 
efterfølgende – og inden sagen har været behandlet i nævnet – trukket tilbage, idet der var 
opnået enighed mellem parterne. Klageren er uforstående overfor, at klagegebyret ikke 
tilbagebetales. 
Reglerne er ændret således at klagegebyr ikke tilbagebetales. Imidlertid er reglerne ikke 
opdateret i Kattemagasinet, hvorfor klageren får sit gebyr tilbage, og siderne i 
Kattemagasinet opdateres.  

  
h)      Salg af killing uden vaccinationspapirer 

Sagen er overbragt fra Disciplinærnævnet der ikke kan behandle klagen, da den vedrører 
overtrædelse af FD stambogføringsregler. Sagen hjemvises til behandling i JYRAK hvor 
sælger er medlem. 

  
Ad 8 – Næste møde 
  
Tirsdag den 7. oktober 2003 kl. 18.00 
  
  



 


