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Referat af FU møde søndag d. 31. august hos Tom Høj.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. 2. Formandsvalg
3. Kassereren informerer
4. KN klagesager

a. 08-05
b. 08-06

5. Stambogsføreren, herunder
a. Nyt stambogsføringssystem – en status
b. Xxx/xxx: xxx havde frist til 20. august for svar, men har ikke svaret på vores

henvendelse
c. 4 kuld på 1 år og 9 måneder
d. XXX – JYRAKs klage over FU’s afgørelse
e. Felsted – status
f. Stamnavn – DK Castri i forhold til FD Casetri

6. AR – Workability
a. Møde med stambogssekretærerne, gerne i september måned, hvor intensionerne med

arbejdsdokumentet og de nye formularer gennemgås.
7. Mentorrådet – status
8. Revidering af regler

a. FD’s vedtægter
b. Klagenævnets regler

9. Årsmøde med KN/SPK/AR
c. emner til debat

10. Hjemmesiden
11. Kattemagasinet
12. FD-seminar 2008/2009
13. Udeståender
14. Eventuelt

Til stede.
Tom Høj (TH), Hanne Kaarsberg (HK), Jette Rybak (JR), Preben Bendixen (PB), Birthe Schobius
(BS), Jørgen Billing (JB), Peter Hansen (PH), Heidi Tværmose (HT), Christina Kyed (CK), Inge
Nord (IN)

Ad. 1. Godkendelse af referat
IN, som ikke selv var til stede på sidste møde, gjorde indsigelser mod et par af de beslutninger, der
var truffet, hvilket hun også havde reageret på ved modtagelsen af referatet. Nogle blev henvist til
ny debat.
IN gjorde opmærksom på, at der var udstedt stamtavler til opdrætter på trods af referatets klare
udmelding om, at alle serviceydelser er ophørt. Dette er en fejl, og stamtavlerne lukkes.
HK mente ikke, at det var det, der var besluttet.
TH henviste til, at dette var referatets ordlyd. Og at indsigelser skal kommen inden for fristen.

JYRAK havde indsendt kommentarer til referatet. Bl.a 6.g. Her havde JYRAK forud erkendt at
have lavet en fejl, hvorfor der protesteres imod at JYRAKs medlem har fået en påtale. Ud fra der
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oplysninger FU havde på sidste møde, har der ikke været andre udveje en at give påtalen. De nye
oplysninger der er kommet frem til dette møde, viser at det er JYRAK der har begået en fejl, hvilket
FU var enige om, ikke skulle komme den pågældende person til last, hvorfor FU sender en
beklagelse. JYRAK er for tillægspoint til SW/WW. JYRAK fremkom med en pricipiel holdning
om, at man for fremtiden vil støtte op om KN’s afgørelser og følge ”de mere kompetentes”
afgørelser. TH gjorde opmærksom på, at denne udmelding på forhånd svækker en evt anke af en
sag, da mindst to FU medlemmer som konsekvens vil fastholde afgørelsen fra KN uanset hvad der
måtte være af oplysninger i sagen, hvorved to-instans systemet i realiteten blev undermineret. JB
oplyste at det var man klar over og det var det man ønskede.  Resten af kommentarerne blev
gennemgået og noget henvist til ny debat under punkterne.

Derefter blev referatet godkendt

Ad 2. Formandsvalg
TH ønskede tilkendegivelser.
Direkte adspurgt er følgende for: HK, JR, HT, IN
For, men med forbehold for evt anden kandidat: PB, BS
JYRAK er afventende, har følt sig ”dømt ude”.

Ad 3. Kassereren informerer
CK medbragte regnskab for de første 7 måneder, sammenholdt med budgettet.
Der er udstedt færre stamtavler end budgetteret, og datoen taget i betragtning, kan dette tal nok ikke
nå at rette sig væsentligt.

Ad. 4. Klagesager
a. 08.05. Et enigt FU stadfæster afgørelsen
Klager får 14 dages frist til at tilbagelevere katten.
b. 08.06. Et enigt FU stadfæster afgørelsen
IN gjorde opmærksom på de faktuelle fejl, der var i svarskrivelsen. Dette skal der strammes op på.
Tages med på mødet med KN.

Ad 5. Stambogsføreren
a. Status stambogssystem
HK har haft møde med stambogsføringsgruppen og der er udfærdiget oplæg til systemudvikler.
Der er talt en systemudvikler som har givet et tilbud på udvikling af et nyt
stambogsføringssystem. HK søger for at FU-medlemmerne får beskrivelsen til gennemsyn.
FU diskuterede muligheden for at tilknytte en ekstern kontrol, så vi er sikre på der sker noget.
Muligheden undersøges.
JB og IN fastholdt at mulighed for outsourcing af stambogsføringen ikke blev droppet, før den
var undersøgt til bunds. Bl.a. pris, danske karakterer, adgang til kopi af stambogen.
b. XXX/XXX. Der foreligger transfers, derfor stambogsføres de to importkatte.
c. 4 kuld på 1 år og 9 måneder. Dette er en overtrædelse af 24-måneders reglen, og der stoppes

for ydelser til medlemmet øjeblikkeligt med en varighed af 2 år (var det ikke det vi
besluttede). TH og BS skriver til medlemmet.

d. XXX. Ejerne af stamnavnet havde gjort indsigelser over afgørelsen. JYRAK har protesteret.
Og IN har forespurgt, om der var dømt på oplysninger, hun ikke var i besiddelse af.
Klubberne har åbenbart uens praksis i forhold til endnu ikke registrerede stamnavne. Det
skal komme udstilleren til gode. Det kunne ikke med sikkerhed siges om ejerne af
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stamnavnet var vejledt. Det kunne konstateres, at ejerne af stamnavnet efter at have
modtaget besked om hvilket stamnavn de havde fået godkendt, ikke på efterfølgende sikrede
sig at oplysningerne i kataloget var korrekte, således som reglerne foreskriver. JW-titlen
tilbagegives. Og der udregnes point i forhold til en evt. placering på FD-toplisten.

e. Feldsted. Der stoppes for serviceydelser, da ejeren af stamnavnet ikke har reageret inden for
fristen. Racekatten skriver til den nye ”stråmand” for Garfild-katteriet.

f. Stamnavn DK Castri forhold til DKCasetri. HT forespørger hos FIFe, om der er mulighed
for at det sidst ansøgte stamnavn kan ændres til et nyt samt hvem der skal betale. TH tager
kontakt til ejeren af det sidst ansøgte stamnavn og forespørger om ønsker til et evt andet
stamnavn.

Ad 6. Workability
TH informerede om arbejdet i udvalget, samtidig med at han imødegik kritikken fra JYRAK over,
at de forskellige stambogsførere ikke var blevet hørt under udviklingen. TH præciserede, at Felis
Danica var arbejdsgiveren og havde ansvaret for at processerne fungerede, og at det ville være en
umulig opgave at sammensætte et udvalg der bestod af alle stambogssekretærer.
Stambogssekretærerne er løbende orienteret om tiltagene, og de vil alle blive indbudt til en
arbejdsdag hvor dokumentet og de tiltænkte processer gennemgås.
Arbejdet er så godt som færdigt.  Og TH, HT og Workability-gruppen finder en dato og indkalder
klubbernes stambogssekretærer til et præsentationsmøde.
TH opfordrede til at klubberne fra deres hjemmesider linker til blanketterne på FD’s side, så det
altid er den seneste udgave, der linkes til. Alle skal bruge de nye blanketter pr 01.01.09

Ad 7. Mentorrådet
 Lars Seifert-Thorsen har været FU’s kontakt og havde fremsendt en status: der er nu ca 20
mentorer og gruppen er klar til at præsentere hele konstellationen i Kattemagasinet.

Ad 8. Revidering af regler
a. FD’s vedtægter. TH har længe ment, at der skal laves et serviceeftersyn. Det gør han

sammen med Lars Seifert-Thorsen.
b. Klagenævnets regler. Der mangler en regel om, at afgørelserne kan påklages, ligesom der

mangler en passus om, at betalingen er dokumenteret. TH og LST laver forslag.

Ad 9. Årsmøde med KN/SPK/AR
Brønshøj Medborgerhus. Søndag 02.11.08
Emner blev besluttet:
Mentorordningen
Workability
Og tidsplan lagt.
Desuden ønsker FU, at redaktionen af KatteMagasinet indkaldes til årligt møde.

Ad 10. Hjemmesiden
Der er igen besvær med kommunikation til Ole Amstrup. PH blev påsat som co-driver på
opdatering. Der står stadig alt for meget gammelt og uaktuelt.
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Ad 11. KatteMagasinet
Har tilsyneladende fået et nyt redaktionsmedlem. FU afventer en meddelelse fra redaktionen om,
hvem det er. Desuden efterlyses der stof til bladet, da der efter det kommende nummer ikke er mere
der ligger over.

Ad 12. FD seminar 2008/2009
Efterår 2009. Mulighed for lokaler på Seruminstitutet, hvis de figurerer som medarrangør. Royal
Canin ikke afvisende over for en sponsering afhængig af indhold. Der skal laves oplæg til emner.

Ad. 13: Udeståender
Lars Seifert-Thorsen(LST) har trukket sig fra FU. FU har besluttet at lade LST forsætte med at
varetage nogle af opgaverne. De resterende af hans arbejdsopgaver skulle fordeles:
Breed-Counsil-medlemmer: CK
Referater: JB
FIFe-kokarder, udstillinger: BS
Stambogsføringsudvalg, udregning af topkatte: LST
Omfordeling af sekretær-Vicesekretæropgaver: LST og IN

Enighed om forslag til hævelse af udstillingsgebyrerne:
01.01.09: 250,-
01.07.09: 260,-

Ad 14. Eventuelt
- HT forespørger om mulighed for, som stambogsfører, at sidde med ved møderne såfremt

hun en dag ikke længere er medlem af FU. Det tilkendegives, at det ikke vil være noget
problem.

Referent: Inge Nord


