
FU møde den 3. maj 2014 
Deltagere: 
Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Poul Kiærulf 
(PK), Camilla Scharff (CS). 
DARAK var ikke mødt. 
 
1. Godkendelse af referat  

a. Beslutninger truffet pr. email  

 FD´s topkattekonkurrence – Lars Seifert-Thorsen har fremsendt forslag pr. 19.09., her vedtages at 
anvende forslag 2A, og igen 18.11.2013 

 MCO klubben afholder hobbyudstilling 14.09.2014 
 Rex & Sphynx klubben afholder hobbyudstilling 31.05 – 01.06.2014 
 NSR afholder hobbyudstilling 31.05.2014? 
 Colourpointen afholder hobbyudstilling på følgende datoer –  9. oktober år 2016, 8. oktober år 

2017, 14. oktober år 2018, 13. oktober år 2019 
 HCM formular af 11.03.2014 godkendt 
 Henvendelse til SVERAK af 19.02.2014 vedrørende tranfers godkendt 
 Diverse indkøb af printer, pc og webhotel på foranledning af Bette Lind 07.04.2014 accepteret 
 Udstedelse af karantæne til xxxxx for overtrædelse af B&R § 3.3 vedr. kuldhyppighed – gældende til 

01.12.2014 
 Udstedelse af advarsel til xxxxx for overtrædelse af B&R § 3.3 vedr. kuldhyppighed 
 Udstedelse af karantæne til xxxxx for overtrædelse af show rules § 1.15 vedr. tilladelse til at forlade 

udstillingshallen før udstillingens afslutning – gældende til 15.09.2014 
 Udstedelse af advarsel 31.03.2014 til xxxxx for brud på FD´s etiske regelsæt vedr. acceptabel 

adfærd 
 Besvarelse 06.04.2014 af xxxxx klage. Klagen afvises 
 Besvarelse 13.04.2014 af xxxxx klage (10.04.2014) over xxxxx. Der lægges afstand til indholdet af 

klagen. 
 Henvendelse til CFA Danmark af 13.04.2014 godkendt 
 xxxxx – katteri i karantæne indtil mistanke om ringorm er fastslået eller afvist 

Referat og beslutninger godkendt. 
 
2. Kassereren  
a. Status  
Ingen status 
 
3. Stambogsføreren  
a. Status  
Importer og stamnavne samme niveau som sidste år samme tid, ventetid pt. 2 uger. Fortsat problemer med 
udgående mails, BL har ikke brugt flere ressourcer på mailproblemerne, da vi snart stopper med Moskjær. 
 
b. Online database  
Kun ganske få henvendelser om fejl, disse er blevet rettet. 
 
4. Felis Danicas råd  
a. Avlsrådet  
Ingen igangværende sager 



 
b. Mentorrådet  
16 mentorer, 10 elever, 21 nye diplomopdrættere. 
 
c. Mæglerordningen  
I år behandlet 3 sager, alle er afsluttet. 
 
5. Kattemagasinet  
a. Status  
Fint med stofmængden. Har ikke længere aftale med fast dyrlæge, der vil blive kontaktet dyrlæger efter 
emner/område fremover. 
Klubberne bedes overholde deadline til klubsiderne, og hvis der er problemer med denne, give besked til 
Vivi (husk næste deadline er 1.6.). 
Mangler fil til upload på egne hjemmesider. 
 
6. FD aktiviteter  
a. Ny web  
BL, Vivi Fletcher og Marianne Seifert-Thorsen er gået videre til løsningen med Foreningsweb. Vivi har lavet 
udkast til design, som blev godkendt. BL indgår aftale med nyt webfirma i næste uge, derefter vil hele sitet 
blive gjort klart og uploadet før vi skifter over til ny hjemmeside. 
Der ønskedes en mere synlig FD-grafik i stil med den, som er på demosiden. 
 
b. Brug af Office 365  
Office 365 blev gennemgået. 
 
c. Det Danske Katteregister 
Møde hvert kvartal – BL har ikke kunnet deltage pga. nyt arbejde og vil gerne have at PK overtager posten i 
stedet. 
 
d. Andet? 
Sletning af stamnavne – SW efterlyser liste over medlemmer, som er ekskluderede eller gået i andre 
forbund, da stamnavne skal slettes. 
 
7. Klagesager  
a. Indkomne sager  
Der er kommet en meddelelse om en opdrætter, som havde meldt sig ud af deres FD-klub, og som 
desværre havde mange katte, der ikke var styr på. Dyrenes Beskyttelse er involveret i sagen. 
 
Klagesag fra Katteklubben – killing afleveret for tidligt i forhold til reglerne. Begge parter tildeles straf jf. 
FD’s regler, som er ½ års karantæne. 
 
8. Eventuelt 
Der var ingen emner under eventuelt. 


