
FU telefonmøde 20-03-2013 

 

Til stede: Bette Lind. Darak: Aase Nissen, Hanne Kaarsberg. Jyrak: Susanne Wehnert, Brian 

Sørensen. Katteklubben: Inge Nord, Kirsten Ulsøe. Racekatten: Camilla Scharff, Vivi Fletcher 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

a) Beslutninger truffet pr email 

2. Kassereren 

a) Status 

3. Stambogsføreren 

a) Status 

b) Kvalitet i stambogsføring 

4. Felis Danicas råd mm 

a) Avlsrådet 

b) Mentorrådet 

c) Mæglerne 

5. Kattemagasinet 

6. Klagesager 

7. FD aktiviteter 

a) Brug af elektroniske arbejdsgange 

b) Verdensudstilling 2013 

8. Opstilling til FIFe 

9. Eventuelt 

 

 

Ad. 1 – Referater 

Referat fra 05-02-2013  modtaget fra Camilla – enkelt tilrettelse foretages og udsendes igen. 

Referat fra 24-02-2013 godkendt. 

 

Beslutninger fra e-mail: 

Imødekommet anmodning om køb af 6 gen. stamtavle fra et ikke FD medlem. 

  Medlem  tildeles karantæne med udløb 05.11.2013 for overtrædelse af Fife's avls- og 

registreringsregler § 3.3 vedr. kuldhyppighed 

  Medlem tildeles karantæne med udløb 05.02.2014 for overtrædelse af Fife's avls- og 

registreringsregler § 3.3 vedr. kuldhyppighed 

  Ikke imødekommet ønsket om navneændring på import kat med henvisning til Fife § 4.6.3 

  Alle nye stamnavne skal have skrevet ”DK” før stamnavnet  

  Medlem tildeles udstillingskarantæne med udløb 09.09.2013 for overtrædelse af Fife Showrules 

§4.3 & §4.7 

 

 

Ad 2 – kassereren 

Der er ikke kommet status fra kassereren. 

 

 

Ad 3 – Stambogsføreren 



Stambogsføreren har fremsendt en skriftlig status. 

 

Ventetiden diskuteret, hvorvidt det er lige vigtigt med stamtavler på killinger og importstamtavler. 

Den ventetid, der skrives på hjemmesiden er kun ventetiden hos stambogsføreren og inkluderer 

dermed ikke ventetid hos klubbernes stambogssekretærer. 

Stambogsføreren skal holdes op på den tid, der offentliggøres på hjemmesiden – specielt oplever 

klubberne et problem hvad importstamtavler angår. Hvis denne tid ikke kan overholdes, skal 

klubberne have besked om årsagen hertil. 

 

Kvaliteten af stamtavlerne er ikke optimal. Der skal udarbejdes en tjekliste som stambogsfører skal 

gennemgå før udsendelse af stamtavlerne. Evt. fej registreres fremover hos stambogssekretærerne. 

  

Hanne sender et forslag til regneark til brug for alle klubberne. FU-repræsentanten sender til 

klubbernes stambogssekretær, til vurdering af om vi ikke kan nå frem til et fælles ark for at lette 

arbejdet for stambogsføreren. Hanne kan tilrette arket efter den enkelte stambogssekretærs ønske, 

hvis der er behov for det. 

 

Vi fortsætter med Office365. 

 

 

Ad 4 – Råd og nævn 

Mentorrådet:  

De første hold afslutter snart, så der bliver brug for et logo. Bette spørger om Flemming Voerbeck 

vil lave et par forslag. 

 

 

Ad 5 – Kattemagasinet 

Listerne til trykkeriet skal ensrettes fra klubberne. 

Der er flere, der har indbetalt efter at have ”manglet” første blad. 

 

Vi har fået ny korrekturlæser på bladet, Pernille D. Larsen, men der har ikke været respons på 

søgningen efter redaktionsassistent. 

 

 

Ad 6 - Klagesager 

Sag kommet via Sverak med en dansk kat med avlsforbud, der er brugt til avls i Sverige. Det er lidt 

et tilfælde, at dette bliver opdaget og efterfølgende ophæver opdrætter avlsforbuddet. I sagen ligger 

en kopi af stamtavlen, hvor der ikke fremgår avlsforbud, så der er tilsyneladende blevet slettet noget 

manuelt. 

RK spørger medlemmet og beder vedkommende forklare, hvad der er sket. 

 

Medlem har været truende overfor flere andre medlemmer. Efterfølgende har han meldt sig ud af 

FD. Han bliver sat på listen over personer vi ikke ønsker optaget i klubberne. 

 

Restancelister, uønskede personer og lign bliver lagt på en separat side, så klubbernes 

repræsentanter kan logge på og tjekke personer. 

 

Ad. 7 – Elektroniske arbejdsgange 



Elektroniske arbejdsgange er taget under stambogsføreren. 

 

 

Ad. 8 – Verdensudstilling 

Bette arbejder på budgettet. 

Der er godt gang i salg af stande. 

 

 

Ad. 8 – Opstilling til FIFe 

Hvis vi ønsker at stille nogen op til FIFes kommisioner mv., er det ved at være tid. 

Ole Amstrup opstilles til BR-kommissionen. 

Cecilie Vennergren opstilles til BR-kommissionen 

Dorte Kaae opstilles som vicesekretær i bestyrelsen. 

 

 

Ad. 9 – Eventuelt 

Vi mødes en time før mødet i Nyborg d. 21. april for lige at samle op. 

Telefonmøde tirsdag d. 14. maj kl. 19.00. 

 

 

Referent: Vivi Fletcher 

 


