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FU-møde afholdt søndag den 31. juli 2005 
Hos Camilla Scharff kl. 10.00 – 16.00 

 
Deltagere: Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Lene Glem (LG, JYRAK) Camilla Scharff (CS, Racekat-

ten), Jan Høyer (JH, Racekatten), Bette Lind (BL, DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, 
DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)  

 
Referent: Susan Elvekjær 
 
 
Dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse af referater 
3) Fra… 

a) Stambogsføreren 
b) Fra Avlsråd 
c) Fra Disciplinærnævnet 
d) Fra Kassereren 
e) Kattemagasinet 

4) Jubilæumsudstilling 
5) FD Foldere 
6) Udstillingstilmelding 
7) Rapport fra kassereren 
8) Whiskas Abonnenter 
9) Hjemmesiden 

10) Indkomne sager 
11) Eventuelt 
 
 
 
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2 – Godkendelse af referater 
Gamle referater godkendt.  
 
Ad 3 – Fra… 

a) Stambogsføreren 
Statistik over stamtavler. Stigning i antallet af stamtavler i forhold til samme tidspunkt sid-
ste år 
 

b) Avlsråd 
IN svarer på henvendelsen. Spørgsmål vedr hjemmeside, flyttes til punkt 9 
 

c) Disciplinærnævnet 
Dokumentation for forbruget sendes til kassereren, og herefter besluttes hvor stort et beløb, 
der skal bevilges. 
 

d) Kassereren 
Det skal tilføjes Felis Danicas forretningsorden, at kørepenge pr 31. juli 2005 hæves til sta-
tens takst. 
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e) Kattemagasinet 
Udsendelse af Kattemagasinet lægges tilbage til Postdanmark. Der er for mange ulemper og 
problemer med at bruge Forbrugerkontakt. Aftalen med Postdanmark underskrives og retur-
neres.  
Klubberne skal have frie hænder til layoutet på egne sider. 
Fra blad 5 laves en fælles aktivitetsliste med aktiviteter fra alle 4 klubber. 
BL samler listen og sender den til redaktøren. Deadline til listen er d. 1. i ulige måneder. 
IN gennemgår bladet og sikrer sig at priser og info er up to date. 
Regning fra trykker skal sendes direkte til kassereren.  
Vi skal finde en ny annoncekonsulent. Der er p.t. solgt annoncer for 26.000 kr pr blad resten 
af året. 

 
Ad 4 – Jubilæumsudstilling 
Hvis udstillingen giver overskud, deles overskuddet mellem Felis Danica og klubberne med 20% til 
hver for udlån af materiel og arbejdskraft. 
Arbejdsopgaverne fordeles med ansvarsområder pr klub, men alle hjælper til med opsætning, ned-
tagning og oprydning. 
Dommerkontakt: IN overtager kontakten indtil Ole Amstrup er tilbage. 
Kassererens arbejde i forbindelse med udstillingen varetages af kassereren og JH i fællesskab. 
Forudbetaling: Udstillingsgebyr SKAL betales i forbindelse med tilmelding. 
Opgaverne fordeles i hovedtræk således: 
Burpark: JYRAK (JYRAKs og Katteklubbens bure anvendes) 
Udstillingssekretariat: Katteklubben, udstillingssekretær: SE 
Præmier: Racekatten 
PR og Infostand: DARAK 
Chefsteward: JJ spørger Jeanette Steensen 
FIFe søges om tilladelse til at afholde udstillingen som et 3. certifikats ringshow. JJ udarbejder ret-
ningslinier som SE sender til FIFe sammen med ansøgningen, efter at den har været rundsendt til og 
er godkendt af FU. IN spørger dommerne om de er interesseret. 
For at deltage på udstillingen SKAL man tilmelde til alle 3 bedømmelsesrunder.  
Der skal inviteres en TICA eller CFA all breed dommer. 
Bedømmelsessedler laves som afkrydsningsskemaer i stedet for almindelige skriftlige bedømmel-
ser. CS udarbejder forslag. 
Priser: 
500,00 kr pr kat for at deltage i alle 3 bedømmelsesrunder med mulighed for 3 certifikater 
Kat alene i dobbeltbur: 1000,00 kr 
Katte udenfor bedømmelse: fuld pris 
Der kan ikke udstilles nationale klasser på udstillingen, dvs ingen kuld, pensionister, veteraner, avl 
eller opdræt. Der kan udstilles fra kl 1-12 + klasse 14. 
Klasseændringer og fejl styres fra info standen, så udstillerne kun skal henvende sig ét sted uanset 
problem. 
JJ inviterer Annika Högberg til at dømme på udstillingen. 
JYRAK tager kontakt til hallen vedr hjælpere til opstilling og nedtagning af bure. 
Hver klub stiller med 6-7 hjælpere på udstillingen. 
I stedet for hotelværelse indkvarteres FU og hjælpere på vandrerhjem. 
Hver klub giver CS besked om den ønskede rumfordeling. CS bestiller værelserne. 
SE laver spiseseddel til Kattemagsinet. Beskrivelse af udstillingen skal stå i Kattemagasinet under 
spisesedlen. 
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Ad 5 – Info-folderen 
Layout godkendt. Teksterne mailes rundt, så alle kan læse dem. Der indhentes tilbud fra trykkere. 
IN undersøger muligheden for sammenklappeligt display til de 4 klubber med FD’s infofoldere. 
JJ forespørger Eukanuba om mulighed for sponsering af trykningen. BL sender tlfnr og navn på 
kontaktperson til JJ. 
 
Ad 6 – Udstillingstilmelding 
Det blev besluttet at klubberne kan tilføje et felt til markering af, at man er ny udstiller. 
Dette for at give klubberne mulighed for – efter eget valg – at hjælpe nye udstillere på udstillingen. 
  
Ad 7 – Rapport fra kassereren 
Halvårsregnskab udleveret. Budgettet overholdes. 
Fordelingstal mht prisstigninger godkendt med samme %-vise fordeling som hidtil. 
Kassereren har modtaget opkrævning fra FIFes breedcounsils. Hun sender listen til klubberne for 
tilføjelse af adresser og mail adresser, så opdrætterne kan opkræves 80,00 Kr. 
Manglende betaling for opdrætsseminar fra 2 JYRAK medlemmer. JYRAK betaler og tager kontakt 
til medlemmerne. 
 
Ad 8 – Whiskas abonnenter 
Se ønsker, at en anden overtager arbejdet med whiskas abonnenterne. JJ overtager. 
 
Ad 9 – Hjemmesiden 
Den nye fælles aktivitetsliste skal også lægges ud på hjemmesiden. 
FD køber retten til at bruge skabelonen fra JYRAKs hjemmeside for 5.000,00 eks moms. 
Webudvikler skal have 11.000,00 eks moms for at danne skabelonen. Hjemmesiden skal flyttes til 
ny server/udbyder. 
SE påtager sig at starte siden op og fungere som webmaster indtil Ole Amstrup er tilbage igen. 
SE tager kontakt til webudvikleren. Kassereren og JYRAK skriver en kontrakt. 
 
Ad 10 – Indkomne sager 
a Sagen hører ikke hjemme i FU. Racekatten overtager 
b FU kan ikke gå ind i sager mellem specialklubber og tidligere bestyrelsesmedlemmer 
c Henvendelse fra Himmerland forsikring om samarbejde vedr forsikring af avlskatte. 

Der dannes en forsikringsgruppe bestående af JJ, SE og CS. Gruppen tager kontakt til 
forsikringsselskabet. 

d Sagen hører ikke hjemme i FU. JYRAK overtager 
e Bette Lind godkendt som dommerelev på kategori I 
f 3 kulds regel: Såfremt der trækkes mere end 3 kuld på en hunkat i løbet af 24 mdr, 

skal der foreligge en dyrlægeattest. Dyrlægeattesten skal udfærdiges inden parring af 
hunkatten. 

g Ifølge FIFes vaccinationsregler for vaccination mod kattesyge og katteinfluenza, må 
en vaccinene ikke være mere end 2 år gammel. FD’s gamle regel om, at vaccinen kun 
må være 1 år bortfalder pr 1/8-2005, således at FD følger FIFes regler. 

 For udenlandske udstillere: vaccinens udløbsdato i kattens pas anvendes.  
 
Ad 11 – Eventuelt 
Intet under eventuelt 


