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FU-møde afholdt tirsdag den 27. januar 2004 kl. 17.00
Afholdt i DSB mødelokaler, Odense Banegård
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)
Marianne Seifert-Thorsen (MST) under punkt 4.

Referent:

Tom Høj

Af praktiske grunde startede mødet med afvikling af punkt 4, hvor MST deltog på Kattemagasinets
vegne, således hun kunne forlade mødet uden for meget ventetid.
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referater.
Fra stambogsføreren
Kattemagasinet
Plenarforsamlingen 2004
Nordisk møde
IM sagen
Strukturdebatmøder
Breve og henvendelser
a) Anmodning om afholdelse af dommerseminar
b) Brev fra Margit Hærslev
c) Klage til Pressenævnet
d) Dansk Vangora & Tyrkisk Van
Udstillinger - datoer
Udstillingskarantæne
Dommerelev
Evt.

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Efter enkelte tilføjelser blev dagsorden godkendt.
Ad 2 – Godkendelse af referat
Referat fra telefonmøde 21. oktober 2003 godkendt
Referat fra møde med specialklubberne den 30. november 2003 godkendt med enkelte rettelser
Referat fra møde den 30. november 2003 godkendt med enkelte rettelser
Ad 3 – Fra stambogsføreren
Stambogsføreren havde udsendt diverse statistik materialer til FU samt et udkast til nyt layout af
stamtavlerekvisition og parringsattest.
Ad 4 – Kattemagasinet
MST redegjorde for Kattemagasinet og oplyste, at redaktionen var ved at være på plads og fungerede godt. Den består nu af Pil Refstrup (DARAK), Lis Dahlstrøm (Racekatten), Kirsten Buna
(klub??), Camilla Baird (Katteklubben) og Marianne Seifert-Thorsen (JYRAK).

Der har endnu ikke været tid til at lave et udkast til nyt layout, men det forventes snarest. MST forventer at sende udkast til nyt layout til FU indenfor de nærmeste 2 – 3 uger.
Der er kommet et nyt tiltag med debat i bladet. Redaktionen stiller nogle spørgsmål, og svarene
herpå bringes i det kommende nummer. På denne måde lukkes debatten med det samme, og alle har
mulighed for at komme med sit besyv. MST håber læserne vil tage godt imod dette.
Det er tanken, at der ligeledes skal være medlemssider hvor læserne kan sælge/købe effekter.
I det netop færdigredigerede nummer ønskede IN, DK og AN et afsnit slettet i en artikel fra Nordisk Møde, og de gav udtryk for, at niveauet var lavt og sladderagtig. Medlemmerne ville nok ikke
læse det.
MST redegjorde for nogle tanker om fremtidens Kattemagasinet, der kunne være på 48 sider i
4+4 farve og 16 sider i S/H. De sorte sider var tænkt som et indstik i midten med klubbernes sider,
herunder medlemsinformation. Der var delte meninger i FU om dette forslag, og der skal flere
undersøgelser af priser, muligheder m.m. til før en endelig beslutning kan tages.
Som en direkte følge af ændringerne i portostøtten til medlemsblade, vil portoudgiften i 2004 stige
med ca. kr. 70.000,- om året. Der er en overgangsordning hvor der kan søges tilskud, og OA søger
på vegne af Kattemagasinet.
MST vil fintænke over situationen med en eventuel forsendelse fra eksempelvis Tyskland, eventuel
ligeledes adressering m.m.
Annoncetegningen har hidtil været varetaget af VF. MST vil gerne overtage denne opgave og argumenterede for sit forslag herom. Dette afstedkom en længerevarende og til tider hed debat om
emnet, hvor det bl.a. kom frem, at en sådan læsning ville samle for meget indflydelse ved en person.
Det ville endvidere være uhensigtsmæssigt at have flere annoncetegnere, da det vil besværliggøre
overblikket. Et samlet FU fandt, at annoncetegningen fortsat skulle ligge ved VF. Et kompromis
blev, at MST laver et opsøgende arbejde og finder eventuelle annoncøremner. Der skal konfereres
med VF inden kontakt etableres, og alle aftaler med annoncører skal laves af VF.
Ad 5 – Plenarforsamlingen 2004
Dagsorden til plenarforsamlingen blev gennemgået. Der skal stilles et ændringsforslag til forslag
b2.
Emner til DN:

Birthe Grønkjær, NFO opdrætter, jurist, Holstebro
Birgitte Kold Kjeldsen, dyrlæge, Esbjerg
Sonja Hansen – Racekatten undersøger
Mette Foldager – Katteklubben undersøger
Der skal vælges 2 for 2 år + 2 for 1 år. Peer R. Amundsen er fortsat i
DN, da han ikke trak sig med de øvrige medlemmer.

Emner til AR:

Pil Refstrup er formand og på valg. Hun er villig til genvalg
Susanne Bugge er på valg – status med genvalg vides ikke p.t.
Lene Balle – status med genvalg vides ikke p.t.
Marianne Roth er et muligt emne – Katteklubben undersøger

Dirigent

Lars Seifert-Thorsen er et emne. OA undersøger.
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Ad 6 – Nordisk Møde
Der var udsendt et uofficielt referat i form af en rejsebeskrivelse til FU. Rejsebeskrivelsen vil ligeledes blive bragt i næste nummer af Kattemagasinet (februar). Et officielt referat kommer fra den islandske klub. Ikke alle fandt det uofficielle referat lødigt.
OA og TH redegjorde kort for turen og oplyste, at mødet havde været godt og konstruktivt. Der
havde været tid til erfaringsudveksling, og det var tydeligt, at de øvrige nordiske lande var glade
for, at Felis Danica var blevet en del af det nordiske samarbejde.
Ad 7 – IM sagen
OA redegjorde for status i sagen, hvor der er berammet retsmøde den 4. marts 2004. Der er afsat 3
timer.
Ad 8 – Strukturdebatmøder
Møderne er fastsat og datoer + sted vil fremgå af februarnummeret af Kattemagasinet. Et flertal
mente ikke der skulle serveres kaffe/the på Felis Danicas regning, men at de fremmødte selv måtte
erholde udgiften hertil.
Ad 9 – Breve og henvendelse
a) DK redegjorde for en henvendelse fra en specialklub vedrørende afholdelse af et dommerseminar, for at opnå mere viden om racen. Det er ret bekosteligt at arrangere et dommerseminar, og det skal annonceres i FIFe med mulighed for andre landes dommere at deltage.
Det er derfor ikke noget man ”bare lige arrangerer”. Der er ikke p.t. planer om at holde et
dommerseminar.
b) Der er kommet brev fra Margit Hærslev der stiller en række spørgsmål. OA svarer.
c) Suzanne Trolle har indgivet en klage til Pressenævnet over formanden for Racekatten og Felis Danica. Der skal svares inden 7 dage fra den 27. januar at regne.
d) Dansk Vangora & Tyrkisk Van har ansøgt om dispensation fra reglen om antal medlemmer.
De har fremsendt en komplet medlemsliste. Et enigt FU giver en dispensation på 2 år fra den
27. januar at regne.
Ad 10 – Udstillinger
På baggrund af en situation hvor Darak og Racekatten havde booket den samme hal, og AN på den
ene side ikke mente der var informeret og VF på den anden side mente der var informeret, opfordrede AN til, at klubberne ikke lagde udstillinger lige op ad hinanden i samme haller. Det blev
fremhævet, at der for nogle klubber konsekvent stod f.eks. København, og det dermed var vanskeligt at vide præcist hvor den pågældende udstilling skulle holdes.
Der var enighed om ikke at lægge udstillinger på samme steder, og at informere hinanden om de
steder man påtænkte at holde udstillinger. DK opfordrede til at sende stederne til hende, så hun kunne opdatere FIFe’s udstillingskalender.
Der var bred enighed om at ophæve den tidligere stiltiende aftale om at der kun måtte afholdes en 2dages 2-certifikat udstilling om året.
Ad 11 – Udstillingskarantæne
Racekatten forespurgte på baggrund af en konkret sag om den tidligere aftale om at respektere hinanden udstillingskarantæner fortsat var gældende. Konkret drejede det sig om en udstillingskarantæne der trods 3 rykkere ikke var betalt, og derfor havde afstedkommet en karantæne på 90 dage til
efter beløbet var betalt. Betaling fandt sted, og det pågældende medlems klub lod vedkommende
komme ind på udstilling.
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Efter en kort debat enedes man om, at respektere hinanden karantæner indtil der er betalt, men ikke
i en periode der ud over. Den enkelte klub oplyser op hvem der er i restance til de øvrige klubber,
der efterfølgende ikke lader de pågældende udstille for gælden er betalt.
Ad 12 – Dommerelev
Britt Elvervåg har tidligere være elev i kategori IV og vil gerne starte igen. Hun er bosat i Oslo men
medlem af en dansk klub. Enighed om, at hun skal tage forprøve igen og starte forfra grundet det
lange fravær. Forprøven foretages normalt i forbindelse med plenarforsamlingen, hvor Berit imidlertid er forhindret i at være til stede. Forprøven vil derfor blive arrangeret i forbindelse med en udstilling.
Ad 13 – Eventuelt
FN mente at OA på FU-mødet den 30. november 2003 havde trukket alle sine forslag, og undrede
sig derfor over, at der nu lå forslag fra OA igen.
OA redegjorde for, at han alene trak det forslag der omhandlede formandens uafhængighed af klubtilhørsforhold. De øvrige forslag blev ikke trukket, men FN, VF og IN ønskede en oversigt over
hvor ændringerne ved en eventuel vedtagelse ville ske, Hvorfor han (OA) havde fremsendt et nyt
oplæg, der igen efterfølgende er bearbejdet.
Mødet slut kl. 22.10
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