
FU telefonmøde 21. november 2012 
 
 
Deltagere: Bette Lind, Inge Nord, KK, Kirsten Ulsøe, KK. Aase Nissen, DK, Hanne Kaarsberg, DK, 
Vivi Fletcher, RK, Camilla Scharff, RK, Susanne Wehnert, JK, Brian Sørensen, JK. 
 
Referent Vivi Fletcher 
 
 
1. Godkendelse af referat� 
Beslutninger truffet pr email� 
2. Kassereren� 
Status� 
Budgetoplæg 2013� 
3. Stambogsføreren� 
Status� 
4. Felis Danicas råd mm� 
Dato for møde i januar 
Avlsrådet� 
Mentorrådet� 
* Status på uddannelse� 
Mæglerne� 
5. FD aktiviteter� 
Formandsvalg 2013 
Brug af elektroniske arbejdsgange� 
* Status� 
Verdensudstilling 2013� 
* Status� 
6. Kattemagasinet� 
7. Klagesager� 
8. Eventuelt 
 
 
1. Godkendelse af referat� 
Referat fra 31-10-2012 godkendt. 
Beslutninger truffet pr email�- ingen fra sidste møde 
 
2. Kassereren� 
Status�- der er ikke modtaget ny status fra kassereren 
Budgetoplæg 2013�- vi skal have mere styr på budget til WS, så vi kan afsætte i FDs budget. 
Der er i år et mindre overskud på Diplomuddannelsen. Dette beløb skal hensættes, så vi har til 
kommende års evt underskud. 
Der skal budgetteres udgiften til formandsvalget. 
 
3. Stambogsføreren� 
Status�- intet nyt 
Der er lidt udfordring på stemplet ”avlsforbud” - det ryger væk, når der eksporteres, fx i Sverak. 
Bette har bedt stambogsføreren få opklaret hvad der skal til, for at de respekterer vores avlsforbud. 
Derudover forsøger vi at påføre det så det også fremgår på engelsk. 
 
 
 



4. Felis Danicas råd mm� 
Avlsrådet� 
Bette har udsendt orientering om møde med Maine Coon klubben. 
Vi anbefaler at avlsrådet fortsætter med møder med specialklubberne.  
Der har været planlagt afholdelse af specialshow for polykatte i Holland, men dette blev aflyst. 
 
Mentorrådet� 
Modul 1 og 2 på møderne er afholdt og der er planlagt modul 3 og 4 næste år. Der er stor positiv 
tilbagemelding fra deltagerne. 
 
Mæglerne� 
Ingen henvendelser. 
 
Dato for møde med specialklubber, råd og nævn i januar 20. januar. 
Inge finder sted for arrangementet. 
 
 
5. FD aktiviteter� 
Formandsvalg 2013 
Der skal oprettes en postboks, hvortil stemmesedlerne skal sendes. Ved optællingen udpeges nogle 
repræsentanter fra FU og der inviteres en repræsentant fra opstillerne af Jørgen Billing. 
Vivi undersøger priser på tryk og merpris for udsendelse med Kattemagasinet. 
Kirsten undersøger prisen på en postboks. 
Der skal forinden udsendelse tjekkes for dubletter, så ingen modtager flere stemmesedler. 
Stemmesedlen skal være FD i hænde 15. januar 2013. 
Optælling vil foregå d. 20. januar i forbindelse med mødet med specialklubberne. 
 
 
Brug af elektroniske arbejdsgange� 
Det vi talte om sidst om et online excel ark, kan ikke lade sig gøre rent praktisk. 
Vi henstiller til at stambogsføreren og stambogssekretæren, at de finder en fælles løsning, der er 
tilfredsstillende for alle klubber og FD. 
Det er pt frivilligt for klubberne om de ønsker at fortsætte på det nuværende intra. 
 
Verdensudstilling 2013� 
Bette og Inge har været til møde med Aalborg Event og Royal Canin. 
AE afventer et revideret budget, hvorefter de giver tilsagn om økonomisk støtte. Der er begyndt at 
blive booket en del hoteller, der blev talt annoncering, billboardsreklamer, bysøjler samt trykning af 
A3 plakater m.v. 
Vi arbejder på forskellige muligheder for reklame op til WS for at tiltrække publikum. 
AE kommer på priser på shuttlebusser, så der kan blive opsamling fra de store hoteller. 
Møde med RC med oplæg på deres sponsorater. Vi afventer et skriftligt oplæg på sponsoratet. 
 
 
6. Kattemagasinet� 
Klubberne styrer kontakten til medlemmerne, hvis de ønsker at tegne levering for 100 kr. årligt pr 
klub (25 kr pr udgivelse). 
FD opkræver klubberne i slutningen af året. 
 
Bladet udsendes til de betalende fra klubberne, abonnenter og dyrlæger. 
Vi afventer hvorvidt klubberne skal have ekstra eksemplarer. 
 



7. Klagesager� 
Ingen indkomne sager. 
 
8. Eventuelt 
Susanne foreslår vi får ind i reglerne, at specialklubbernes medlemmer også er underlagt vores 
regler, således at det ikke kun er hovedklubmedlemmer. 
 
Det er foreslået at der bliver afholdt møder med formandskandidaterne. Jørgen har desværre ikke 
mulighed for at deltage i december og vi mener det er for sent at afholde møderne i januar. 
 
 


