
FU-møde 29. august 2010 
 
Deltagere: Bette Lind, Hanne Kaarsberg, DK, Aase Nissen, DK, Inge Nord, KK, Kirsten Ulsøe, 
KK, Susanne Wehnert, JK, Ole Amstrup, JK, Birthe Schobius, RK, Vivi Fletcher, RK (referent). 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
a. Beslutninger truffet pr email 

2. Kassereren  
a. Status 

3. Stambogsføreren 
a. Status 
b. Stambogssystem – status 
c. Revision af parringsattest (OA) 
d. Serviceniveau 

4. Nævn og råd 
a. Klagenævnet  
b. Avlsrådet 
c. Mentorrådet 

5. Kattemagasinet 
a. Status og fremtid 

6. FD 
a. Opdatering af love, regler m.m. 
b. Sarmarbejdsformer 
c. Formandsvalg 2011 

7. Klagesager 
a. Indkomne sager 

8. Justitsministeriet 
a. Udkast til betænkning 
b. Arbejdsgruppe vedr avl af dyr 

9. Fremtidige FD aktiviteter 
a. Seminar 2010 
b. Verdensudstilling 2013 

10. Markedsføring af FD 
a. Status 

11. Eventuelt 
 
 
Ad. 1 
BL omdelt mailbeslutninger til referat 06.06.2010 samt 29.08.2010.  
Inges Kattehjems Katteworkshop 2010: FD deltager i begge workshops,  
Den 10. oktober kl. 13.00 - 17.00, Rosenbæk Huset, 5000 Odense C - håndteres af JYRAK og 
Katteklubben. Den 31. oktober kl. 13.00 - 17.00, Valby Kulturhus, 2500 Valby - håndteres af 
DARAK og Racekatten 
Registrering af titler: Stambogsfører registrerer ikke enkelte certifikater. Kun resultater der indgår 
i en titel registreres.  
FD seminar: Søndag den 24. oktober – AN har reserveret Teatersalen, Valby Kulturhus. Dato aftalt 
med JB. 



FIFe dommere ønsker tilladelse til at dømme på hhv CFA og TICA udstilling. Der er sendt et 
brev til FIFes bestyrelse med afslag, begrundet i at begge de pågældende udstillinger ligger 
samtidig med udstillinger i FD regi. 
Præcisering af karantæneregler: På baggrund af forespørgsel har FU præciseret at følgende er 
gældende i tilfælde af fuld karantæne: 
Den pågældende person og hele hans/hendes husstand kan ikke 
- optages som medlem i nogen Felis Danica tilsluttet klub 
- modtage ydelser af nogen art fra Felis Danica (købe stamtavler, transfers, importer m.m.; deltage 
på FIFe udstillinger; attestere avlstjeneste) 
- være medlem af en Felis Danica tilknyttet specialklub 
- optages som medlem i en klub tilsluttet et andet FIFe medlem. 
Henvendelse til specialklub vedr. Hjemmeside: En specialklub har et TICA ”bliv medlem” 
banner på sin link-side. BL kontakter den pågældende klub og beder om at få banneret erstattet af et 
mere diskret link. 
WW2013: Tilbud fra Fredericia afvises – vi har lagt os fast på Gigantium i Ålborg 
 
Ad. 2  
Stambogsfører har indkøbt ny skærm til pc. 
Status uddelt af kasserer og gennemgået. Udgifter modsvarer indtægter p.t., men vi forventer ikke 
det budgetterede i indtægt på stamtavler, så der skal holdes igen med udgifterne. 
 
Prisen for afholdelse af FU-møder er stort set den samme, om det afholdes Nyborg eller hos Hanne. 
  
Ad. 3   
Forespørgsel fra stambogsfører behandlet. 
 
Status: Statistik på stamtavler modtaget fra kasserer. Vi ligger pt 529 stamtavler under sidste år.  
En gammel sag sendt i avlsrådet. Der ligger gamle fejl i systemet. HT har for nylig opdaget en 
gammel importeret brite, hvori der ligger EXO i stamtavlen. Denne er registreret i FD som brite. 
Sagen sendt i avlsrådet. 
Avlsrådet vil lave faste procedurer for, hvordan den slags sager skal håndteres. BL mener det bør 
være FIFe, der laver en sådan procedure. 
FIFe påtænker seminar for stambogsførere og avlsråd fra de forskellige lande. 
 
Der er mange, der ønsker registrering af fx øjenfarve på MCO og lign. HT registrerer i henhold til 
FIFes EMS-kodeliste og ikke andet. Tillige søges ofte stamtavler med to stamnavne. 
Der kan udarbejdes en liste til HT, hun kan afkrydse og sende med retur på sådanne stamtavler. 
 
Stambogssystem: BL kan ikke få kontakt med systemansvarlig hos Sverak. BL ønsker direkte 
kontakt til Sverak, med henblik på en skriftlig kontrakt med deadline. HT ønsker meget det svenske 
system SESAM, som hun har fået demo på og er villig til at vente, hvis det kan lade sig gøre at få 
systemet. 
BL mener man måske samtidig skal overveje at renovere det nuværende system. Vi prøver at finde 
en, der kan opdatere systemet. HK holder snor i denne opdatering. 
OA spørger firmaet, der er bag deres udstillingssystem (VestConsult) om pris på et 
stambogsføringssystem. 
 



Revision af parringsattest: Den skal ikke ændres. Har man én gang oplyst chipnr., behøver det 
ikke oplyses igen. 
 
Serviceniveau: Hvor mange oplysninger skal stambogsfører indhente selv? 
Ved importer er det importøren, der skal sørge for, at samtlige oplysninger sendes til stambogsfører. 
Oplysninger der ikke fremgår af stamtavlen, kan ikke forventes påført FD stamtavle. Skal 
yderligere oplysninger fremgå, skal der medsendes dokumentation fra valid kilde. 
En konkret sag forelagt, hvor opdrætter har to forskellige stamnavne i FD og CFA.  
Evt kan vi lave en regel, hvor man som opdrætter i både FD og CFA, skal søge transfer, selvom det 
er ”CFA-katten”, der eksporteres. 
FU forespørger avlsrådet om et arbejdsdokument – gerne via FIFe - til stambogsfører, således vi 
altid kører efter samme regler. 
 
Ad 4 – Råd og nævn 
Klagenævnet: FU generelt utilfreds med Klagenævnet. I de første afgørelser var påskrevet en 
klagemulighed, der ikke var korrekt og senere har nævnet blandet nogle afgørelser sammen.  
Der har derudover været en del klager over de trufne afgørelser. FU har ikke længere tillid til de 
afgørelser, der bliver truffet.  
FU indkalder til en ekstraordinær plenarforsamling med henblik på at nedlægge klagenævnet og i 
stedet indføre en paragraf, hvori det fremgår at FDs medlemmer er forpligtet til at overholde 
afgørelser fra forbrugerklagenævnet. 
Der indkaldes til ekstraordinær plenarforsamling søndag d. 17. oktober kl 11.00 på KKs udstilling i 
Kolding. 
Medlemslister pr. 18. september sendes til BL. 
 
Avlsrådet:  Det fungerer fint og der er god kommunikation. Næste møde er førstkommende fredag. 
Der skal bl.a. lave procedure for sagsbehandling, så man sikre ens sagsbehandling.  
 
Mentorrådet:  Der er tilmeldt en elev mere og rådet søger nye mentorer.  
Fra justitsministeriets side er kommet krav om pasningsvejledning, når der sælges katte. FD skal 
have lavet et ”skelet” til almindelig pasningsvejledning, hvorpå den enkelte opdrætter kan tilføje 
specielle ting omkring race m.v. KU tager kontakt til rådet og spørger om de er interesseret i denne 
opgave. 
MR har sendt udkast til grunduddannelse i FD-regi. Klubberne går tilbage til bestyrelserne og 
vender tilbage med ændringsforslag/krav til rådets udkast. 
 
 
Ad 5 – Kattemagasinet 
Der har ikke været henvendelse på søgning af redaktion. Et par stykker har påtaget sig, at levere 
artikler til bladet.  
Vi forsøger at finde en annoncesælger på bladet. OA prøver at høre en han kender. 
  
 
Ad 6 – Felis Danica 
Opdatering af nationale regler: Der er intet udestående. 
FD standardkontrakt: OA har mailet den og vi tager den på næste møde. 
Samarbejdsformer: BL har udsendt forslag til Office Live til FU, så vi har mere system i sagerne. 
Moeskjær, hvor vores hjemmeside ligger, har lovet at komme med et alternativt oplæg. 



Formandsvalg 2011: BL ønsker umiddelbart ikke, at genopstille til posten. Debat frem og tilbage 
om forskellige episoder. Samtlige klubber støtter, at BL genopstiller. 
BL henstiller til, at man går efter bolden og ikke manden. Det er et fælles ansvar for hele FU, at 
tingene fungerer – og ikke udelukkende formandens. 
 
 
Ad 7 – Klagesager 
Behandlet under punkt 4. 
Klagenævnet suspenderes fra dags dato. 
 
 
Ad 8 – Justitsministeriet 
Intet nyt vedr. betænkningen. 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe vedr avl af dyr. FD er blevet bedt om at udpege en kandidat til 
denne arbejdsgruppe. FD indstiller enstemmigt Jette Eva Madsen til arbejdsgruppen. 
 
 
Ad. 9 – Fremtidige FD aktiviteter 
Seminar 2010: Vi har dato, to oplægsholdere (Ole Amstrup og Jørgen Billing) samt lokale i Valby. 
Der skal findes katte til oplægget samt laves en del praktisk. HK er praktisk gris på dagen og 
modtager tilmeldinger. 
BL laver tekst til helside til Kattemagasinet inden fredag. 
 
WS2013: BL vil med op og se faciliteterne. Herefter skal laves realistisk budget. Der skal også 
tages fat i Royal Canin vedr sponsoraftale.  
 
 
Ad. 10 – Markedsføring af FD 
Annonce på DBA – vi skal have pris på en annonce, der ligger fast. 
Oplæg på Roll-Ups fra BL, som der arbejdes videre med. 
 
11 – Eventuelt 
Næste møde bliver telefonmøde. Dato aftales på mail. 


