
Referat fra FU telefonmøde den 7. oktober 2015, kl. 19.00 

 

Deltagere:  

Bette Lind (BL) 

DARAK: Mette Usbeck (MU), Dorte Marie Kaplers (DMK) 

JYRAK: Susanne Wehnert (SW) 

Katteklubben: Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU) 

Racekatten: Camilla Scharff (CS) 

Afbud fra: Brian Sørensen, JK og Susanne Høj Andersen, RK 

Poul Kiærulf har meddelt, at han træder ud af FU pr. dags dato. Som repræsentant fra Racekatten 

indtræder Susanne Høj Andersen. 

1. Godkendelse af referat 

a. Beslutninger truffet pr. email 

Referat fra sidste FU-møde godkendt. Ingen beslutninger truffet pr. email. 

 

2. Kassereren 

a. Status 

Ingen status modtaget.  

 

3. Stambogsføreren 

a. Status 

Status modtaget d.d. 

Besluttet, at titelbladene ikke længere skal udsendes. 

Stambogsfører og stambogssekretærer holder møde den 21. november 2015. 

Bette har taget opgaven med registrering af titler til KM indtil elektronisk løsning er på 

plads. 

 

4. Felis Danicas råd 

a. Avlsråd 

b. Mentorråd 

c. Mæglerordning 

Udarbejdet nye standardaftaler for ammeaftale og tilbagekøb af kat, samt arbejde på at 

lave udstationeringskontrakt. Disse lægges på FD’s hjemmeside efter gennemgang i FU. 

 

5. Kattemagasinet 

a. Status 

Redaktør gør et rigtig godt arbejde, vender med BL om artikler mv. egner sig til bladet. 

 

6. FD projekter 

a. Jubilæumsudstilling 2016 

i. Oplæg fra KU vedr. overnatning og forplejning 

Accepteret – KU bestiller 25 værelser og middag. 



ii. Status i øvrigt 

10 dommere har accepteret invitation. 

BL kontakter hovedsponsor. 

BIK har bedt om dispensation til afholdelse af udstilling samme weekend. 

Dispensation gives ikke. 

Standpriser skal sendes til BL. 

Flyer udarbejdes hurtigst muligt, gerne til WS i Malmø. 

 

b. Tryksager 

i. Ny stamtavlebagside 

Besluttet at ændre stamtavlebagsiden, så den fremover bliver uden 

vaccinationsattester, som de fleste af alligevel har i pas eller sundhedsbøger ved 

siden af stamtavlen. Der er i stedet indsat en sundhedserklæring på dansk og 

engelsk, som dyrlægen attesterer ved underskrift/stempel. 

ii. Opdrætter guide – forslag til ny folder 

Der er lavet oplæg til ny folder, den skal kigges igennem og kommenteres senest 

den 21. oktober, herefter sendes den til opsætning og tryk. 

Felis Danicas pasningsvejledning skal også sættes op og sendes til tryk. 

 

c. Tegninger 

Der mangler fortsat kommentering til de enkelte tegninger, da der kan være nogle, som 

skal justeres. CS spørger en kategori 3-dommer om kommentering på kategorien. 

FU-medlemmer skal komme med konkrete forslag til ændringer på de enkelte tegninger, 

sendes til BL. 

 

d. Online titelregistrering 

Der er programmeret en ny side til online titelregistrering til både FD’s titelregistrering og 

til titeltagere i KM. Forventes klar primo 2016. 

 

7. Eventuelt 

Der var ingen emner under eventuelt. 

 

Mødet sluttede 20.50/cas 


