
FU møde den 8. oktober 2014  

Deltagere:  

Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten 
Ulsø (KU), Poul Kiærulf (PK) (ref.), Pia Børgesen (PB), Mette Usbeck (MU), Tanja 
Petersen (TP).  

 

1. Godkendelse af referat  

Referat godkendt med tilføjelse af følgende beslutninger truffet pr mail siden sidste 
møde: 

 Udstedelse af karantæne for overtrædelse af B & R §2.3.3. salg af killing 

under 12 uger – 6 mdr. 

 Udstedelse af karantæne for overtrædelse af B & R §2.3.3. køb af killing 

under 12 uger – 6 mdr. 

 Udstedelse af advarsel for overtrædelse af B & R §3.3. vedr. kuldhyppighed  

 MCO klubben afholder international udstilling 21.06.2015 – JYRAK protektor 

 Bicoulour klubben afholder hobbyudstilling 22.02.2015 

 Colourpointen klubben afholder hobbyudstilling 12.10.2014 

 Udstedelse af advarsel for overtrædelse af B & R §3.3. vedr kuldhyppighed  

 Udstedelse af advarsel for overtrædelse af B & R §3.3. vedr kuldhyppighed  

 Udstedelse af advarsel for overtrædelse af FDs love §16.3 – overdragelse af 

et sygt dyr til et nyt hjem, samt karantæne for overtrædelse af FD love §16.6. 

– manglende efterlevelse af beslutning truffet i forbrugerklagenævnet. 

Karantænen løber fra 23.03.2014 indtil der foreligger dokumentation for 

efterlevelse af forbrugerklagenævnets afgørelse 

 Udstedelse af karantæne for overtrædelse af B & R §1.3.6 for manglende 

dokumentation af HCM scanning af hankat før udlån til parring – karantænen 

er gældende til 21.02.2015 

 Pasningsvejledning udarbejdet - afventer godkendelse i fødevarestyrelsen. 

BL rykker for et svar. 

 Udstedelse af advarsel for overtrædelse af FDs etiske regler 

 Udstedelse af advarsel for overtrædelse Registration Rules §4.5 registrering 

af fødselsdato, samt karantæne for overtrædelse af Fife Show Rules §3.3 

minimumsalder for killinger på udstillinger – gældende til 26.03.2015 

 Udstedelse af karantæne for overtrædelse af Fife Show Rules §3.3 udstilling 

af gravid hunkat – gældende til 26.03.2015 

 Udstedelse af advarsel for overtrædelse B & R §1. & FD´s etiske regler 

 Opdrætter, der ikke længere er medlem af en hovedklub, bruger stadig 

diplomopdrætter logo. BL kontakter en advokat for at få klarlagt vores 

muligheder for at få det stoppet. 



 

2. Kassereren  

a. Status  

Indtægterne viser at nedgangen nok ikke er vendt endnu, hvilket er trist. 
Bundlinje resultatet er dog positivt, hvilket skyldes at ikke alle udgifter har været 
så store som budgetteret.  

KU efterlyste realiserede tal for portoindbetaling fra klubberne for 2013.  
BL Indtægterne var på det tidspunkt ikke indregnet. 

Vivi Fletcher gør det godt med annonce salget. Vi skal huske at opfordre 
medlemmerne til at læse KM online. Oplagstallet har betydning for salget af 
annoncer. 

3. Stambogsføreren  

a. Status  

Heidi foreslår at der skal skrives under på tro og love, at man ikke tidligere har 
haft stamnavn ved stamnavnsansøgninger. FU støtter forslaget, BL kontakter 
avlsrådet for at få det i gang. 

Der ”knurres” over, at der er mange fejl på stamtavlerne. Det skal undersøges 
hvor fejlene er. 

Der bliver spurgt til hvem der skal afholde udgifterne til retur porto ved fejl på 
stamtavler. Hvis det er hos stambogsføreren, afholder FD udgiften. Udgiften vil 
blive godtgjort til de enkelte klubber ved årets slutning. Klubberne opgør hvor 
mange det drejer sig om, og hvor meget, der skal godtgøres. 

Stamtavler, der skal returneres, sendes til stambogsekretærerne, der meddeler 
stambogsføreren, at de er modtaget og destrueret. Der er ingen grund til at bruge 
ekstra porto på at sende dem videre til stambogsføreren. BL orienterer 
stambogsfører. 

Mht. sagen med medlem, der har søgt stamtavle på 2 år gammel kat, spørger IN 
ind til grunden for den lange tid, der er gået før ansøg om stamtavler. FU 
vurderer evt. konsekvenser på baggrunden af tilbagemeldingen fra IN. 

4. Felis Danicas råd  

a. Avlsrådet  

Birgit Hartoft oplyser at der er meget, meget stille.  



b. Mentorrådet  

PK oplyser at der ikke er mange ny elever. 

Der stadig er pladser på modul 2 på FD opdrætter. 

c. Mæglerordningen  

Der kommer lidt sager og med pæn succes for sagernes udfald.  

5. Kattemagasinet  

a. Status  

Der er modtaget ros for indholdet i det sidste blad. 

TP har et medlem der ikke modtager bladet, trods korrekt adresse. TP finder på 
alternativ leveringsmåde. 

6. FD aktiviteter  

a. Ny web  

Det ser fint ud. 

Der er ønske om at få køn og titler på kattene i web-databasen. BL undersøger 
om det er muligt på en enkel måde. 

BL kigger på et par dokumenter, der skal låses, så de kommer til at virke ved 
download. 

BL opfordrer til at skrive direkte til webmaster ved problemer, så evt. fejl kan 
rettes hurtigt.  

b. Revision af vedtægter  

SW foreslår at det skal forbydes at tilbyde udlån af hankat til andet end racekatte 
parringer. SW har en tekst klar. 

BL udarbejder et forslag til FIFE GF om kommissionernes arbejde.  

SW forslår at vi kommer med et forslag, der indebærer 1dags karens ved brug af 
udvalgte medicintyper, så FU slår fast at det er uacceptabelt at f.eks. dryppe øjne 
på kattene. 

c. Andet?  

7. Klagesager  



a. Indkomne sager  

Der henvises til BS liste under pkt. 1. 

8. Eventuelt  

BL følger op på udstedte karantæner.  

 


