031130, referat FU-møde 30. november 2003 - ENDELIGT
FU-møde afholdt søndag den 30. november 2003 kl. 14.30
Afholdt i Borgerforeningens Hus, 5800 Nyborg
Deltagere:

Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Tom Høj (TH, Racekatten), Hanne Kårsberg (HK, DARAK), Flemming Nielsen
(FN, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elverkær (SE, Katteklubben)

Referent:

Tom Høj

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Fra stambogsføreren/avlsrådet
Verdensudstillingen
Møde med specialklubber
Chipmærkning af avlsdyr jf. FIFe’s avls- og registreringsregler
Udarbejdelse af informationsmateriale fra Felis Danica
Forslag til ændring af Felis Danicas vedtægter
Plenarforsamlingen 2004
Oversættelse af FIFe udstillingsregler
Nordisk møde
Breve og henvendelser
a) Nye regler fra landbrugsministeriet
b) Klage over Mario Ottino
c) Brev til advokat i sag 02/07
d) Henvendelse fra Dorte Salamander – statistik i forbindelse med RUS
e) Opgørelse Bella Center
13) Beslutning via e-mail i sag 02/07
14) Disciplinærnævnet
15) Evt.
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2 – Godkendelse af referat
Referat fra 7. oktober 2003 godkendt
Referat fra 21. oktober 2003 (telefonmøde) ikke udsendt.
Ad 3 – Fra Avlsrådet
Der var ikke emner fra stambogsføreren eller avlsrådet
Ad 4 – Verdensudstillingen
Efter en foreløbig opgørelse giver World Show 2003 et underskud på ca. kr. 340.000,-. Den endelige opgørelse kan ikke laves færdig endnu, da alle bilag ikke er modtaget endnu. Et underskud i denen størrelsesorden betyder, at Ferlis Danicas formue vil blive reduceret til ca. kr. 400.000,-. Det
besluttedes at ansøge om afholdelse af World Show igen om 10 år (2013). OA indsender ansøgning.

Ad 5 – Møde med specialklubberne
Det netop afholdte møde med specialklubberne blev drøftet herunder forslaget vedrørende de nationale regler. 6 er for at lade dem bestå og 2 ønsker at slette dem nu.
Avlsrådet forventer at fremsende revideret forslag til FU inden ca. 14 dage.
Der er uvished om hvornår det årlige gebyr på kr. 400,- for specialklubberne er vedtaget. Det er muligvis kommet ind under DARAK’s udarbejdelse af et forslag til revidering af reglerne. DK + TH
følger op på sagen.
Ad 6 – Chipmærkning af avlsdyr jf. FIFe’s avls- og registreringsregler
Der er ikke stemning for at indføre en national bestemmelse om indførelse af chipning før FIFe’s
regler træder i kraft. Der er per 1. juli 2004 krav om chipning/tatovering af katte der overskrider
grænser i EU. Der udarbejdes en artikel til Kattemgasinet om dette (TH).
Ad 7 – Udarbejdelse af informationsmateriale fra Felis Danica
OA fremviste et eksemplar på en opdrætterhåndbog i A5 format med regler m.v. Det er tanken det
skulle være en bog der udgives i FD regi med opdateringsservice.
De 4 klubbers infomateriale kunne med fordel inkorporeres til et samlet informationsmateriale til
udlevering ved salg af killinger om f.eks. udstillinger, avls m.m. Det udelukker naturligvis ikke lokalt udarbejdet materiale.
HK foreslog et udvalg der kunne se på hjemmesiden opbygning og dens indhold. Der blev nedsat et
lille udvalg bestående af HK og OA der skulle se på opgaven.
Ad 8 – Forslag til ændring af Felis Danicas vedtægter
Ole Amstrup trak sit forslag for at det ikke skulle komme i konflikt med de kommende strukturmøder om Felis Danicas fremtid. Forslagets indhold vil komme frem under de kommende debatter. OA
+ TH finder mulige mødedatoer, og de deltager begge som de gennemgående personer fra FU, men
alle er velkomne. Der planlægges 2 møder på Sjælland, 2 i Jylland og 1 på Fyn. Nærmere information om dato og sted bringes i Kattemagasinet.
Ad 9 – Plenarforsamlingen 2004
Felis Danica ønsker en skærpelse af reglerne for transfer. Ønsket er på baggrund af undladelse af at
udstede transfer ved den del medlemmers flytning til SVERAK og tilbage til Felis Danica igen.
Dette er efter FU’s mening ikke en ændring til statutterne.
Kassereren vil muligvis gerne fortsætte en periode mere.
Vi afventer eventuelle forslag fra klubberne, men skal være opmærksom på bl.a.:
Dirigent, kandidater til avlsråd, disciplinærnævn og revisor. Hertil er forslaget fra specialklubmødet
om beregning af gebyr til Felis Danica.
Ad 10 – Oversættelse af FIFe’s udstillingsregler
Udstillingsreglerne skal udarbejdes på dansk. Der mangler de nyeste regler, der endnu ikke er
kommet fra FIFe. DK læser korrektur på Susanna Bugges oversættelse og sammenholder med de
gældende regler.
Ad 11 – Nordisk møde 10. + 11. januar 2004
Nordisk møde afholdes næste gang i Reykjavik på Island. Der er på nuværende tidspunkt følgende
emner til drøftelse:
 Betalinger fra de nordiske lande til FIFe
 Ens avls- og registreringsregler i hele FIFe med eventuel overgangsordning
 Regler for transfer
OA + TH deltager og der er et budget på kr. 8.000,-.
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Ad 12 – Breve og henvendelser
a) der er kommet brev fra Landbrugsministeriet med en indskærpelse af, at reglerne om anmeldelse af udstillinger skal ske på en særlig blanket. Dette gælder såvel hovedklubbernes udstillinger som hobbyudstillinger og fremvisninger. Kopi udsendes til specialklubberne af
OA.
b) Klage over Mario Ottino på Verdensudstillingen samt krav om tilbagebetaling af udstillingsgebyr. OA videresender klagen til FIFe og TH besvarer kravet om tilbagebetaling (imødekommes ikke).
TH oplyste, at der fra Racekattens udstilling i Svinninge var kommet flere uafhængige klager over den samme dommer. Det var Racekattens opfattelse, at klager over dommere skulle
sendes direkte til FIFe af klubben, og ikke gennem FD. Ved studering af reglerne konkluderes det at de kan være tvetydige, men at klage over dommere skal gå gennem FD. Klagen
videresendes til FU snarest.
c) I sag 02/07 – Ingrid Madsen – har hendes advokat foreslået et forlig, hvor hver part bl.a. afholder egne omkostninger. Et enigt FU er af den opfattelse, at der ikke er noget at indgå forlig om. Advokaten oplyses herom af OA.
d) Dorte Salamander har ønsket kopi af stamtavler for dansk registrerede Russian Blue. Hun
har tidligere fået det mod betaling af kopier.
Tavler ældre end 5 år kan udleveres mod betaling af kr. 10,- excl. moms per styk. TH svarer.
e) Se under punkt 4
Ad 13 – Beslutning via e-mail i sag 02/07 – Ingrid Madsen
Efter anbefaling fra vores advokat hæves sanktionerne mod Ingrid Madsen ikke mens sagen verserer. Vi afventer sagens gang.
Ad 14 – Disciplinærnævnet
Situationen blev drøftet, herunder muligheden af at FU behandlede sagerne som første instans eller
en ekstraordinær plenarforsamling hurtigst muligt med af valg af nyt nævn.
FU ønsker ikke at behandle sagerne i første instans, da der derved ikke er mulighed for anke i Felis
Danica regi. FU mener endvidere ikke, at det er FU’s opgave.
For ikke at forhaste noget igennem udsættes valg til den kommende ordinære plenarforsamling. Det
giver tid til at finde egnede kandidater.
OA + TH svarer de klage der p.t. ligger (4 styk.) om at der kan gå op til 3 – 4 måneder inden sagerne kan forventes behandlet.
Ad 15 – Eventuelt
Der var ikke noget til drøftelse under eventuelt
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