Referat af FU-møde i Brædstrup den 17. april 2016

Deltagere : Bette Lind (BL), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS),
Dorte Elwarth (DE), René Nielsen (RN), Mette Usbeck (MU), Dortemarie K. Nielsen (DN), Camilla Scharff
(CS), Pia Børgesen (PB).
Referatet fra tlf. møde 2. april 2016 blev ikke behandlet. Alle har modtaget det pr. mail og da der ingen
protester har været, må det vel anses for godkendt.
Ingen dagsorden på forhånd, men flg. blev taget op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kasserer.
Stambogsfører.
Mæglerne.
Avlsråd og Mentorråd.
Listen over uønskede medlemmer.
Mail fra en opdrætter vedr. polykatte.
Jubilæumsudstillingen.
a. Opdatering.
b. Tegninger.
c. Fordeling af opgaver mv.
d. Forplejning.
8. Eventuelt.
Kasserer.
RN har modtaget det meste fra den tidlige kasserer. Dog mangler der tilsyneladende en Lenovo PC af nyere
dato. Den PC, som RN har modtaget, er noget ældre og bestemt ikke optimal. BL tager kontakt for at finde
ud af, hvor den er blevet af. RN foreslog et nyt regnskabssystem, Economics. Abonnementet er på 160 kr.
pr. måned. Alle synes, at det er noget RN skal gå videre med.
Stambogsfører.
Intet nyt.
Mæglerne.
Ocicatklubben har tilsyneladende lidt problemer og BL har foreslået, at de kontakter klubben.
Avlsråd og Mentorråd.
Ingenting fra Avlsrådet. Mentorrådet er ved at fordele opgaverne samt finde undervisere. Samme dyrlæge
og jurist bliver inviteret til at deltage.

Listen over uønskede medlemmer.
Når listen er færdig, bliver den sendt til specialklubberne. Hvis man står på listen, er man også udelukket fra
at deltage på FIFe udstillinger i Danmark.

Mht. en karantæneramt opdrætter, blev det præciseret, at vedkommende kan få registreret de killinger,
der enten var på vej eller født før karantænen. Og RK vil gerne have inspektion.
Mail fra en opdrætter vedr. polykatte.
KK skal iflg. FIFe’s avls- og registreringsregler ekskludere RH som medlem, da hun har overtrådt disse regler
ved at opdrætte på og annoncere med polykatte. KK har modtaget mail fra en opdrætter med relevante
spørgsmål , bl.a. at andre FIFe-lande ser igennem fingrene med registreringen og IN foreslog, at det blev
undersøgt, hvorledes FIFe’s regler skal tolkes. BL og SW mente, at reglerne er ganske klare, d.v.s. der må
ikke avles på polykatte. De kan stambogsføres, men stamtavlerne skal lukkes, så de ikke anvendes i avl. Da
sagen nu er præsenteret for FU, er det en FU sag og opdrætteren skal derfor have en advarsel om, at hun
hverken må opdrætte eller annoncere med polykatte i FIFe-regí, før hun ekskluderes.
Jubilæumsudstillingen.
a. BL og RN har undersøgt mulighederne for en webshop, bl.a. de forskellige udbyderes priser og
betingelser. Selve webshoppen er næsten klar og vil snart blive lagt på FD’s hjemmeside.
BL sørger for ”spisesedlen”, både på dansk og engelsk. DE vil sende en up-date om antallet af
tilmeldinger til FD’s webmaster ugentligt.
b. Tegningerne er færdige og ser fine ud. CS foreslog, at der kom forskellige farver på kattene, så de
ikke så ens ud. F.eks. kunne farverne fordeles, så Kat. 1 er creme, Kat 2 er rød, Kat 3 er blå og Kat. 4
er grøn. BL spørger tegneren. Der vil også blive en roll-up til hver specialklub, til hver kategori ved
Best In Show.
c. JK sørger for burkort og nomineringskort, burkort og nom kort i pap, klubneutrale. Bette taler med
RC om bedømmelsessedler, plakater m.v. Hvis Royal Canin gerne vil sponsere, kan de – hvis de vil –
sende plakater med ud til de foderforhandlere, der er i nærheden. Plakaterne gerne i flere
størrelser. CS udarbejder en Flyer, som skal kunne downloades fra FD’s hjemmeside. Temaet for
udstillingerne bliver ”Garden Party”, IN står for pyntning af hal/scene.
JK står for udstillingssekretariatet, DK for infostanden., RK for præmiesekretariatet, inkl. Indkøb af
kokarder og bånd, som kan hæftes på kokarder uden tryk.
”Beach flag” ønskes til at kunne stå på vejen til udstillingen, det undersøges, om Royal Canin vil
sponsere dem.
BS vil undersøge, om der findes borde og stole nok i hallen og om de er gratis at låne. BS oplyste
også, at det er muligt, at JK ikke har bure nok og måske får brug for at låne bure af KK, nærmere om
det, når antallet af tilmeldte katte kendes.
SW og RN sørger for bestilling af flybilletter til de dommere, som måtte ønske det.
d. BS vil sørge for bestilling af morgenmad og frokost i hallen.
Entré: 10-16. Bemanding i entréen til 75 kr. i timen.
Entrepriser: 35kr. for voksne, 15 kr. for børn.
Eventuelt.
CS ønskede at få ført til referat, at FU godkender RK’s fremgangsmåde i deres forsøg på at lokke flere
PER/EXO til deres udstilling, da der ikke er nok tilmeldte katte til den langhårseksamen, som er planlagt i
maj. Der kom ikke ligefrem en accept, men kun en konstatering af, at deres idé er søsat.

