
Referat af FU-møde (telefonmøde) den 20. januar 2016, kl. 19.00. 

 

Deltagere: Bette Lind (BL), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), 

Mette Usbeck (MU), Dortemarie Kaplers Nielsen (DN), Susanne Høj Andersen (SA), Camilla Scharff (CS). 

 

 

1. Godkendelse af referat 

a. Beslutninger truffet pr email 

2. Kassereren 

a. Status 

3. Stambogsføreren 

a. Status 

4. Plenarforsamling 2016 

a. Dagsorden 

b. Opstillinger 

5. FD projekter 

a. Jubilæumsudstilling 2016 

i.      Opdatering vedr. RC 

ii.      Status i øvrigt 

b. Tegninger 

c. Online titelregistrering 
6. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Beslutninger truffet pr. email: 

Karantæne til Xxxxxxx (ydermere indstillet til eksklusion af hovedklub). 

Bevilling af ekstra timer til stambogsfører i december måned. 

Advarsel til Xxxxxxx for brud på 24 måneders-regel 

Udstedelse af lukkede stamtavler til Xxxxxxx kuld på over 10 måneder (registrering mangler af 

personlige omstændigheder), kat der skal bruges i avl skal farvebedømmes på udstilling før 

stamtavlen kan åbnes. 

2. Kasserer 

Status: Budgetteret med underskud på 17.000, realiseres til underskud på 25.000. 

E-shop-løsning til FD’s hjemmeside til indbetaling af dommergebyrer, gebyr til 

opdrætteruddannelse, gebyr til breed councils mv. Vi skal have undersøgt de forskellige muligheder 

for e-shop. KU undersøger løsninger.  

 

3. Stambogsføreren 

Status: Ejerskifteregistrering – kun aktive avlskatte skal ejerskiftes. BL giver besked om procedure til 

Heidi. 

 

4. Plenarforsamling 2016 

a. Dagsorden: 

Godkendt – med forslag fra Mentorrådet, som mangler på dagsordenen. 

b. Opstillinger: 



Kasserer: ? 

Revisorer: Forslag Marianne Roth – IN spørger. Flemming Nielsen spørges om genvalg. 

Revisorsuppleanter: Flemming Vorbeck og Heide Petersen spørges om genvalg. 

Mentorråd:  

Kandidater: Lisette Sigaard Henriksen (DK), Susanne Qvick (KK), Flemming Vorbeck (JK), Lailah 

Andersen (JK) og Tina Frederiksen (DK), Brian Daugaard (DK) – de respektive klubber spørger. 

Avlsråd: Alle spørges om genvalg. 

 

5. FD projekter: 

a. Jubilæumsudstilling: BL møde med RC, som var positive, men mangler tilbagemelding på 

størrelse af sponsorat. 

Status i øvrigt: Mangler tilbagemelding på salg af stande 

Præmier: Pia Slot – meldt sig til skaffe ekstra præmier. 

b. Tegninger: Mangler tilbagemelding om sidste tilretning på kat. III – CS spørger om status. 

c. Online titelregistrering: BL har lavet en version til online titelregistrering – sender link. 

 

6. Eventuelt 

Møde med Specialklubber, råd og nævn den 31. januar 2016 i Slagelse. 

Forslag fra Finland til FIFe’s GA kan ikke tages med på FD’s plenarforsamling, men støttes af FD. 

 

Slut 20.45/ref. CS 


