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FU-møde afholdt mandag den 17. oktober 2005
Hos Camilla Scharff kl. 18.30 – 22.15
Deltagere:

Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Camilla Scharff (CS, Racekatten), Tom Høj (TH,
Racekatten), Bette Lind (BL, DARAK), Aase Nissen (AN, DARAK), Inge Nord (IN,
Katteklubben) og Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)

Referent:

Tom Høj

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ankesager
a. 04-07
b. 04-09
c. 04-13
d. 04-06
3. Klage over avlsrådet
4. Ansøgning om optagelse af ny specialklub
5. Genoptagelse af tidligere sag
6. Henvendelse fra Sveral
7. Henvendelse fra Sokoke klubben
8. Felis Danicas udstilling 2006
9. Eventuelt

Ad punkt 1 – godkendelse af dagsorden
Der blev under punkt to fjernet en sag da udtalelse endnu ikke er modtaget fra DN samt tilføjet en
sag der var rundsendt men ikke fremgik af dagsordenen. Der blev tilføjet nyt punkt 7 om
Sokokeklubben og nyt punkt 8 om Felis Danicas fællesudstilling i 2006.
Ad punkt 2 – Ankesager
Der er behandlet 4 ankesager. Der henvises til afgørelserne. Referat fra drøftelserne er udeladt af
det offentlige referat.
* * * * * UDELADES AF OFFENTLIGT REFERAT * * * * *
Til behandling af sagerne har FU haft sagernes bilag til rådighed i god tid.
a. 04-07
Sagen blev behandlet. Et flertal på 5 fandt, at den af disciplinærnævnets trufne afgørelse
stadfæstes med de samme grunde. Et mindretal på 2 fandt, at kontrakten fortsat gav
mulighed for at omparre, hvorfor de stemte for, at parringsaftalen ikke skulle bortfalde.
Der træffes afgørelse efter flertallet.
Særskilt afgørelse udarbejdes og fremsendes til parterne.
b. 04-09
Forretningsudvalget indledte behandlingen af sagen med en diskussion om det ene medlem
qua sit opdræt og relationer til parterne ville være inhabil i bedømmelsen af sagen. Et enigt
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forretningsudvalg er af den opfattelse, at der ikke i den konkrete sag er forhold der burde
medføre inhabilitet.
Sagen blev behandlet. Et flertal på 4 fandt at der var sket aftalebrud. Et mindretal på 3 fandt
ikke der var sket aftalebrud.
Der træffes afgørelse efter flertallet.
Der skulle herefter tages stilling til eventuel sanktion. Klager har anmodet om enten at få
afkommets stamtavler lukket for avl eller at få erstatning med kr. 5.000,00 i henhold til den
indgåede kontrakt.
Forretningsudvalget kan ikke pålægge sanktioner der ikke er aftalt mellem parterne. Der
pålægges erstatning der efter en konkret vurdering er nedsat til det halve grundet egenskyld
ved klager.
Særskilt afgørelse udarbejdes og fremsendes til parterne.
c. 04-13
Sagen blev behandlet. Et enigt forretningsudvalg finder ikke der er tale om mangler af en
sådan væsentlighed at det berettiger til at handlen hæves, men kun at der gives et
forholdsmæssigt afslag der skønsmæssigt er fastsat til 50%.
Særskilt afgørelse udarbejdes og fremsendes til parterne.
d. 04-06
Sagen belv behandlet. Det belv besluttet at lukke for alle serviceydelser overfor Tina og
Steen Nielsen ”Team Andersen” indtil de har efterlevet disciplinærnævnets afgørelse.
* * * * * UDELADES AF OFFENTLIGT REFERAT * * * * *

Ad punkt 3 – Klage over avlsrådet
Der er indkommet en klage over avlsrådet fra et medlem der er utilfreds med blanke felter i
stamtavlen for en import. Medlemmet havde forespurgt ved avlsrådet om forinden, men ikke
medsendt alle relevante oplysninger. Det er således medlemmets egen skyld, at der er blanke felter.
Avlsrådet ved Jan Krag har udarbejdet en redegørelse over forløbet.
Der er nu udstedt LO stamtavle da en anden opdrætter har foretaget en import hvoraf de manglende
oplysninger fremgår. Der er ikke noget at bebrejde avlsrådet og der foretages ikke yderligere. Skal
der sendes svar til klager?

Ad punkt 4 – Ansøgning om optagelse af specialklub
Der er kommet en ansøgning om godkendelse af en specialklub for OCI katte. Der er medsendt
vedtægter, medlemsliste og oplysning om bestyrelsens sammensætning. Specialklubben er optaget
med virkning per 17. oktober 2005. Sekretæren skriver til dem.

Ad punkt 5 – Genoptagelse af tidligere sag
Sagen omhandler en parring hvor hankatteejer ikke vil underskrive parringsattests. Der skrives til
hankatteejer om at underskrive parringsattest og sende den til deponering ved Felis Danicas
sekretær med henblik på udstedelse af stamtavler. Stamtavler skal udstedes uden restriktioner.
Undlader hankatteejer at efterkomme dette påbud, vil alle serviceydelser blive stoppet. Felis Danica
vil i så tilfælde udstede stamtavler. Sekretæren skriver til hankatteejer.
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Ad punkt 6 – Henvendelse fra Sverak
Der er kommet en henvendelse fra Sverak med anmodning om at FD anerkender en eksklusion de
har foretaget og lukker for al udstedelse af stamtavler til katte der bærer den pågældende opdrætters
stamnavn.
Dels er der ikke i Felis Danicas regler hjemmel for en sådan sanktion, og del finder
forretningsudvalget at det vil ramme uskyldige der har købt kat fra pågældende uden at vide hvad
der ligger bagved.

Ad punkt 7 – Henvendelse fra Sokoke klubben
Sokoke klubben har anmodet om officielt at få deres arkivmateriale udleveret fra Felis Danica hvor
det har stået til opbevaring. Det er fysisk udleveret for et par år siden, og dette der ren formalia. Der
laves en udleveringsskrivelse til klubben.
De har endvidere anmodet om et forhåndstilsagn om at måtte nedlægge klubben og lave en ny med
mulighed for internationalemedlemmer og muligheden for at lade medlemmerne brevstemme.
Emnet er diskuteret i FU, der enstemmigt afviser at lade klubben nedlægge med henblik på at starte
en ny. Klubben opfordres til at benytte de demokratiske muligheder på generalforsamlingen og her
ændre vedtægten således den kommer til at afspejle de ønsker klubben giver udtryk for. Herved
opnås samme resultat for klubben. Sekretæren skriver til dem.

Ad punkt 8 – Felis Danicas fællesudstilling
a) FlaviaCapra og Annika Höegberg har accepteret invitation om at dømme
b) Der er endnu ikke kommet endeligt svar fra FIFe om vi må lave et 3-ringshow. Ansøgningen
ligger til behandling i show-commision.
c) Stande
a. Åsa Petri (S) vil gerne have en stand med som fotograf (AN)
b. Kongro (N) vil gerne have stand med som fotograf (JJ)
c. FIP Fundation har forespurgt om de kan få en plads u/b til deres indsamling
Jyrak og Racekatten siger ok, Darak og Katteklubben siger nej. De kan evt. købe en
plads.

Ad punkt 9 – Eventuelt
Der er kommet ansøgning fra Susanne Wehnert om at blive optaget i Breed Council for Europé.
Hun opfylder ikke alle kriterier. Da der tidligere er givet dispensation, sendes anmodningen videre
med anmodning om at det diskuteres i BC.
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