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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)

Referent:

Tom Høj

Mødet afholdtes i umiddelbar forlængelse af den ordinære plenarforsamling, og havde ikke nogen
fastlagt dagsorden. Dagsorden endte med at blive således:
1. Overlevering fra afgående formand AN til OA
2. Verdensudstilling 2003
3. Næste møde
Ad 1 – overlevering fra AN til OA
a) AN orienterede om verserende forhold med henblik på overlevering til den nyvalgte formand, herunder
b) Brev fra kurator i Siemens Arena Ballerup i betalingsstandsning hvoraf fremgår, at der ikke
kan forventes en afklaring om ansvarsforholdene før om ca. 6 måneder,
c) Sponsorkontrakt med Royal Canin er underskrevet. Der afventes beslutning om nyt sted for
afholdelse af Verdensudstillingen. RC er stadig med som hovedsponsor,
d) At der SN og AN har afholdt et nyt møde med Bella Center med henblik på afholdelse af
Verdensudstillingen der. AN oplyste, at der er en del søjler i hallen. Der afventes underskrift
på aftalen
Ad 2 – Verdensudstilling 2003
AN oplyste, at hun ikke havde underskrevet lejeaftalen, da der ikke havde været tilstrækkelig tilslutning bland FU endnu. AN oplyste endvidere, at tilbuddet stadig stod åben, men at der skulle rettes henvendelse snarest. Det blev besluttet at OA, TH, SN og FN i den kommende uge skulle besigtige Bella Center med henblik på færdigforhandling af kontrakten og underskrivelse. Hvis muligt
deltager Anne Margrethe Hansen (designer). OA laver aftale og informerer de øvrige deltagere.
Det blev endvidere besluttet at der skal afholdes et FU møde kort tid efter besigtigelsen, hvor resten af FU kan se lokaliteterne.
TH følger op på kunstneren Peter Lautrup indenfor 10 dage.
AN oplyste, at det forslag til logo og hjemmeside, der var udarbejdet af hendes mand, ikke kunne
benyttes længere, idet hun ikke fandt, at FU havde behandlede tilbudet anstændigt. Pil
Refstrup/DARAK og Susanne Wehnert/JYRAK blev anført som emner til at lave hjemmesiden. DK
forespørger om de er interesserede og forhører på en tidshorisont.
VF oplyste, at Camilla Scharff/Racekatten fortsat laver spiseseddel, men afventer den nærmere
tekst samt sted. VF foranlediger et udkast udarbejdet ud fra de foreliggende oplysninger.
DK oplyste, at Hanne Kaarsberg/DARAK havde oplyst, at hun ikke ønskede at påtage sig posten
som udstillingssekretær alligevel. Efter en kort debat påtog Katteklubben sig opgaven med Susan
Elverkjær som primus motor og Kirsten Foldager som sekundant. Det er tanken at de 4 hovedklubber under udstillingen i fællesskab løfter opgaven. AN oplyste, at DARAK ikke kunne hjælpe med.
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SN opretter to konti der skal benyttes til Verdensudstillingen. Den ene i DKR for indbetalinger foretaget i Danmark og den anden som en ¼NRQWRKYRUWLOGHUNDQLQGEHWDOHVIUDXGHQODQGVNHEDQNHU
Indbetaling kan alene ske til disse konti, hvilket skal fremgå af spisesedlen. Checks accepteres ikke.
SN oplyste, at han har haft flere samtaler med hovedsponsoren Royal Canin der, forudsat udstillingen afholdes i en hal af minimum tilsvarende format som Siemens Arena Ballerup, fortsat er med
på den oprindeligt indgåede aftale. Royal Canin er indstillet på at foretage a conto udbetalinger i
forbindelse med omkostningerne til arrangementet forfalder. Det er aftalt, at der månedligt afholdes
møde mellem FD og Royal Canin. Første møder tager SN alene hvorefter OA deltager.
Ad 3 – næste møde
Næste møde er aftalt til den tirsdag den 11. marts 2003 i København i forbindelse med en samlet
besigtigelse af Bella Center. Konkret tidspunkt meldes per e-mail når rejsetider er afklaret.
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