FU-mødeafholdttirsdagden19.maj2003kl.17.00
Deltagere:

Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Tom Høj (TH, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Flemming Nielsen
(FN, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Mette Foldager (MF, Katteklubben),
Steen Nielsen (SN, Kasserer udenfor FU), Pil Refstrup (Webmaster WS)

Referent:

Tom Høj

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Forslag til FIFes generalforsamling
Godkendelse af specialklub.
Adgang til FDs stambogsdatabase.
Sagen Bertram igen.
Specialklubber
Dyreværnslov
Disciplinærsager
Sager fra stambogsføreren
Sager fra avlsråd.
PKD scanninger
Verdensudstillingen
Oversættelsen af FIFes avls og registreringsregler
Indkomne breve
Susanne Trolles oplæg til folder
Aftale møder i fremtiden – husk kalender
Evt.

Grundet togforsinkelser startede mødet først kl. 17.20.
Ad1–Godkendelse af dagsorden
Da PR var til stede som webmaster og formand for avlsrådet, besluttedes at tage de punkter først
hvor hun skulle deltage. Dagsorden godkendt.
Ad2–Godkendelse af referat
Referat fra sidste FU-møde er godkendt via e-mail.
Ad3–Forslag til FIFe’s generalforsamling
Da punktet er omfattende, og dagsorden i øvrigt stor, besluttedes at udveksle synspunkter per e-mail
og derefter afholde et telefonmøde om konklusionerne hvor det er påkrævet.
Ad4–Godkendelse af ny specialklub
Ansøgning om at godkende ny specialklub ”Bengal Association, Denmark”. Der er til FU fremsendt
referat fra stiftende generalforsamling, vedtægter, medlemsliste, bestyrelsesliste samt supplerende
oplysninger om klubben. Klubben opfylder betingelserne, og et enigt FU godkender den nye specialklub. Der vil blive henstillet til, at bestyrelsens medlemmer er medlemmer af en hovedklub under
Felis Danica. Se endvidere punkt 7 på dagsordenen.

Ad5–Adgang til FDs stambogsdatabase
Der er delte opfattelser af, om det er en opgave for FD at skabe afgang til stambogsdatabasen. Efter
en kort debat besluttede et enigt FU, at der ikke kan gives tilladelse til det ansøgte, uden spørgsmålet har været debatteret med medlemmerne af FD.
Ad6–Sagen Bertramigen
Bertram gav igen anledning til debat. Det bemærkedes, at henvendelsen fortsat ikke er fra ejeren,
men fra en specialklub, hvor underskriveren selv har killinger efter Bertram. Der foreligger intet nyt
i sagen i forhold til sidste behandling.
Et enigt FU fastholder tidligere afgørelse i sagen.
Ad7–Specialklubber
I lyset af det seneste års tids begivenheder, har FU besluttet at gennemgå de eksisterende regler for
specialklubber under FD, med henblik på en afklaring af om de er tidssvarende, eller om de skal saneres. Herunder om det tydeligere skal fremgå hvordan strukturen af FD og specialklubberne skal
være. AN arbejder på et udkast, der præsenteres på næste FU møde.
Ad8–Dyreværnslov
Inges Kattehjem (IK) er meget interesseret i et samarbejde med FD omkring oplæg og arbejdsgruppe i forbindelse med den ny dyreværnslov. Marianne Rasmussen – dyrlæge og medlem af AR –
sidder i forvejen i gruppen, idet hun er fast dyrlæge på IK og repræsenterer dem. IK’s holdninger er
en del tættere på FD’s holdninger end eksempelvis dyreværnsforeningerne.
OA + TH + VF deltager for FD. OA kontakter de relevante og meddeler hvem vi lader os repræsentere ved.
Ad9–Disciplinærsager
Alle sager har været fremsendt til FU i god tid.
a) Sag02-07–JanHøyer&TinaMichaelsenmodIngridMadsen
Disciplinærnævnet har den 10. februar 2003 truffet afgørelse i sag 02-07. Ingrid Madsen har
ønsket sagen indbragt for FU.
Et enigt FU stemte for, at afgørelsen stadfæstes, dog således, at der ud over de i Disciplinærnævnets afgørelse anførte grunde, tillige lægges vægt på forbrugerkøbereglerne i købeloven.
b) Sag02-01–Lisbeth Christensen modDortheSchou
Disciplinærnævnet har den 2. februar 2003 truffet afgørelse i sag 02-01, hvori Dorte Schou
pålægges at betale kr. 1.750,- til klager senest den 20. februar 2003. Dorte Schou har ikke
betalt eller indbragt sagen for FU.
Et enigt FU besluttede
at
at
at
at

Al service – herunder udstedelse af stamtavler, transfer, deltagelse på udstillinger
m.m. ophører med virkning fra den 19. maj 2003,
Dorte Schou pålægges at betale kr. 1.750,- til Lisbeth Chrsitensen senest den 28. maj
2003,
Indstille til XXX at ekskludere Dorte Schou såfremt hun ikke betaler inden den angivne frist og
Ikke at udstede transfer på katte for katte født den 20. maj 2003 eller senere der bærer et stamnavn tilhørende Dorte Schou, for det tilfælde hun skulle melde sig ind i et
andet forbund
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c) 02-03–BettinaogNicolaiMassmodMargitHærslev
Forretningsudvalget har den 11. marts 2003 truffet afgørelse i 02-03, hvori Margit Hærslev
pålægges at betale kr. 4.200,- til klager senest den 29. april 2003. Advokat Birthe Refsbech
har på vegne Margit Hærslev oplyst, at afgørelsen ikke vil blive efterkommet. Hun oplyser
endvidere, at der er deponeret kr. 4.200,- ved advokaten.
Et enigt FU besluttede
at
at
at
at

Al service – herunder udstedelse af stamtavler, transfer, deltagelse på udstillinger
m.m. ophører med virkning fra den 19. maj 2003,
Margit Hærslev pålægges at betale kr. 4.200,- til Bettina og Nicolai Mass senest den
28. maj 2003,
Indstille til DARAK at ekskludere Margit Hærslev såfremt hun ikke betaler inden
den angivne frist og
Ikke at udstede transfer på katte for katte født den 20. maj 2003 eller senere der bærer et stamnavn tilhørende Margit Hærslev, for det tilfælde hun skulle melde sig ind i
et andet forbund

Ad10–Sager fra stambogsføreren
Der er ingen sager til behandling på mødet.
Annika Högberg har meldt sig ind i en klub under FD igen. Dette er tilsyneladende sket direkte
udenom FIFe. Hun får besked på at det skal gå gennem FIFe.
Ad11–Sagerfraavlsråd(AR)
PR redegjorde for problematikken med de FIFe regler der strider mod hinanden og som kan følge
af, at FD som organisation skal anerkende en stamtavle fra et andet FIFe land umiddelbart. Der er to
muligheder,
d) overføre stamtavler med de fejl og mangler der måtte være, eller
e) gå tilbage til det udstedende forbund med henblik på en afklaring af de spørgsmål der måtte
være, så stamtavlen kan blive så korrekt som muligt.
AR anbefaler løsning b.
Et enigt FU bemyndiger AR at gå tilbage for at afklare evt. spørgsmål, så stamtavlerne bliver så
korrekte som muligt.
Ad12–PKD scanninger
Der er ikke foretaget så mange scanninger som man kunne have håbet på. Tallene er således:
År
2002
2001
2000
1999
1998

Scanninger PKD PKD
i alt
negativ positiv
57
45
12
81
58
23
22
21
1
3
3
0
3
3
0

Et stort antal, af de katte der er testet positive, er tilsyneladende aflivet ifølge stambogsføreren. Tallene viser ikke umiddelbart noget om hvilke racer der er tale om. OA undersøger om det kan afdækkes, og vender tilbage til FU med et svar.
AN fortsætter med kontakten til dyrlægeforeningen.
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Ad13–Verdensudstillingen
a) Sponsorer
SN har afholdt møde med Royal Canin (RC). Den 24. juni kommer der en delegation fra
Frankrig for at se på Bella Center og gennemgå konceptet. Dækken til ”under burene” leveres af RC udenfor sponsoratet. Der skal producers streamers til bagruder. Vi skal benytte
RC’s logo så meget som muligt i vores materiale.
Der er ud over hovedsponsoratet aftaler for ca. 87.000,- - se internt notat for detaljer. Der er
desuden et enkeltstående sponsorat i størrelsesorden ca. 100.000,- der endnu ikke er afklaret.
Ved en misforståelse, er der udsendt brev om almindelig stand til et par foderfirmaer. Disse
er dog på forhånd oplyst om hvordan de kan deltage.
Kokarder og pokaler indhenter RK tilbud på.
Kokarder er på WS gratis.
b) Designhjælp
Der er modtaget prisoverslag for designhjælp. Det gennemgås og kommenteres per e-mail,
og afklares på telefonmøde sammen med FIFe forslag.
c) Hjemmesiden
PR oplyser, at siden efterhånden er på plads. Der mangler enkelte detaljer, som forventes
klar indenfor meget kort tid. Flere medlemmer efterlyser e-mail adresser på de enkelte funktioner, så spørgsmål dirigeres det rette sted hen fra starten. Der var en debat om emnet. OA
udarbejder på baggrund af debatten en liste over adresser og sender den til PR med henblik
på at få dem sat i værk. PR afklarer de tekniske detaljer vedrørende ovenstående med udbyderen. Det blev besluttet at oprette en FAQ – vi håber på folk vil se på den, inden de sender
spørgsmål af sted.
d) Sekretariat
DARAK kan ikke afse folk til deltagelse i sekretariatsgruppen, der herefter består af: Camilla Scharff (RK), Peter Hansen (JYRAK), Lene Balle (KK) og Susan Elverkjær (KK). IN har
kontakt med et medlem der gerne vil forestå udarbejdelse af et netværk, så alle kan arbejde
samtidigt. PR der forestår hjemmesidedelen har lovet af hendes husbond – Thomas – også er
behjælpelig med hjemmesidedelen. PR, Thomas, katteklubbens mand og Susan mødes snarest og afdækker behov med henblik på udarbejdelse af beskrivelse af de tekniske krav til
den elektroniske læsning. Herefter kobles resten af sekretariatsgruppen på. Der skal ud over
disse personer bruges flere folk i sekretariatet.
e) Scene
FN har indhentet tilbud på scene samt lys. Samlet pris ca. 100.000,- baseret på en scene på 6
x 20 meter, 120 cm høj. Der er kalkuleret med 2 lysbomme, samt noget mere. Se tilbud for
detaljer. Alle er enige om at det er mange penge. IN undersøger en pris ved et stilladsfirma
hun kender, samt undersøger storskærm ved Panasonic. SN + FN undersøger storskærm ved
hver sit sted. Der bestilles 400 stole samt borde til dommere.
f) Bure
RK har 300 dobbeltbure med borde (bunde). JYRAK har 250 dobbeltbure med borde (bunde) og DARAK har 300 dobbeltbure, men ikke borde nok til alle bure. DARAK har desuden
40 bure med faste plader til brug for dommerringe.
g) Åbning
Hoffet er forespurgt, men der mangler svar. SN har et alternativ og afventer afklaring vedrørende hoffet inden han forespørger ved Ghita Nørby og Michaela Petri.
FN undersøger Tivoligarden med henblik på åbning.
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h) Stande
Der er et par stande, der allerede har bestilt plads. En enkelt har været kritisk i forhold til
prisen. Der er flere fotografer der har vist interesse.
Det blev besluttet at specialklubber kan have stand med til en pris af kr. 2.500,- + moms for
en stand på 2 facademeter.
Der var en heftig debat om hvorvidt de enkelte hovedklubber selv måtte have stand med. IN
fremførte, at der skulle løftes i flok, alle klubber kunne være repræsenteret i en Felis Danica
stand.
IN, MF, DK og OA mente ikke hovedklubberne skulle have mulighed for selvstændig stand.
AN, FN, VF og TH mente hovedklubberne skulle have mulighed for selvstændig stand.
Afgørelse efter formandens stemme – ikke stand for de enkelte hovedklubber.
i) Plakat
De forskellige forslag der er fremsendt fra TH gennemgået, og der var bred enighed om en
bestemt udgave. TH laver skitse og forespørger kunstneren om han kan tilpasse en plakat til
det brug. Plakat skal indeholde logo for RC og WS. FIFe logo skal ikke være på.
j) Stewardaflønning
Der var stor uenighed om aflønningen af stewarder, spændende fra æren, T-shirt og mad i
den ene ende af skalaen og værdien af 2 udstillingsgebyrer og mad i den anden ende.
IN, MF, FN gik ind for ingen kontant betaling, plus mad.
AN og DK gik ind for kr. 200,- plus mad.
OA, VF, TH gik ind for 2 x udstillingsgebyr svarende til kr. 440 + mad
Efter en til tider hed debat, blev det med et flertal besluttet, at aflønningen maksimalt kan
udgøre kr. 200,- plus evt. mad. Der skal undersøges mulighed for forplejning i Bella Center.
k) Hoteloggallamiddag
Der er lavet aftale med Scandic Copenhagen og foretaget reservation af 25 værelser á kr.
825,-. Der er givet tilbud på en buffet eksl. Drikkevarer til kr. 250,- per kuvert.
TH har pris fra DGI Byen der ligger på 875,-/950,- per nat. DGI Byens restaurant fremsender tilbud på gallamiddag med og uden drikkevarer. AN indhenter ligeledes tilbud på gallamiddag.
AN forestår bordkort, borddækning. Tilmelding og betaling for gallamiddag sker ligeledes
til AN. SN oplyser at orkesteraftale (underholdning) er på plads.
Ad14–Oversættelsen af FIFe’s avls og registreringsregler
Susanne Bugge har oversat de gældende regler til dansk, og OA har placeret de nationale regler
hvor de hører til. Oversættelsen vil blive gennemgået og gjort tilgængelig på FD’s hjemmeside.
Ad15- Indkomnebreve
a) KlageoverBetteLindsbedømmelse af en kat på Herlev udstillingen den 9. marts 2003
En udstiller har klaget over bedømmelsen af hendes kat, samt over dommerens måde at
meddele sine bedømmelser på.
Et enigt FU finder ikke klagen berettiget og/eller begrundet. Dommerens afgørelse er inappellabel. En decideret klage over dommeren må ske gennem arrangerende klub til Judge &
LO kommisinoen.
b) FelisDanicasTopkatte–eftertilmelding
Jørgen Jensen – ansvarlig for FD topkatte – har den 14. maj modtaget et brev – med poststempel den 13. maj – med en deltager til topkattene. Tilmeldinger skulle være JJ i hænde
senest den 4. maj, og han udsendte resultatet til alle deltagere en uge senere. Afsenderen har
en postkvittering der er stemplet den 1. maj! Brevet har med andre ord ligget et sted i over
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en uge inden det er ekspederet. Der var en debat om hvorvidt tilmeldingen kunne accepteres
eller ikke.
AN, TH, DK og FN mente ikke den kunne accepteres, idet tilmeldingen skulle have været
fremme senest den 4. Havde resultaterne ikke været afsendt, kunne den per kulance have
været med. Ansvaret for tilmelding er den enkelte udstiller.
IN, MF, VF og OA mente tilmeldingen skulle accepteres, og at man måtte flytte resultaterne. Der tilføjes en ekstra kat, så der bliver tale om en TOP 6.
Afgørelse efter formandens stemme – tilmeldingen accepteres.
Der fremsendes et brev til alle deltager med en undskyldning og forklaring på hvorfor der
kommer en kat mere med efter tilmeldingsfristens udløb.
Ad16–Infoartikel/folder vedrørende køb af kat
Punktet udgår til behandling på næste møde
Ad17- Aftale møder i fremtiden –husk kalender
Næste møde aftalt til 13 juli kl. 11.00 i Musholm Bugt Feriecenter.
Ad18- Eventuelt
Mødet slut kl. 21.40
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Internt notat –sponsorater (offentliggøres ikke før WS)
Royal Canin............................................................... kr. 250.000,Iwersen Pet Products ApS........................................... kr. 18.000,- + grus
Leo Animal Health A/S (Specific).............................. kr. 27.000,- (98% sicker)
Jørgen Kruse A/S (Hill’s) ........................................... kr. 27.000,- (næsten sikker)
Olivers Pet Food.......................................................... kr. 15.000,I alt............................................................................kr. 337.000,Uafklaret sponsorat – Shell A/S ................................ kr. 100.000,-
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