
Referat af FU-møde (telefonmøde) den 23. marts 2016. 

 

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

René Nielsen(RN), Dortemarie Kaplers Nielsen (DN), Susanne Høj Andersen (SA), Camilla Scharff (CS). 

Fraværende: Mette Usbeck (MU) 

Ingen dagsorden på forhånd, men flg. blev taget op: 

 

1. Godkendelse af referat fra Plenarforsamlingen. 

a. Beslutninger truffet pr. e-mail. 

2. Kasserer. 

a. Status. 

3. Stambogsfører. 

a. Status. 

4. Avlsråd og Mentorråd. 

5. Jubilæumsudstilling. 

a. Opdatering. 

b. Tegninger. 

c. Stewards. 

d. Fotograf. 

e. Facebook. 

6. Valg til FIFe  (FD ). 

7. Næste FU-møde. 

 

Godkendelse af referat fra Plenarforsamlingen.  

Mangler stadig ref. fra Plenarforsamlingen. 

 

Beslutninger truffet pr. e-mail. 

Ingen. 

 

Stambogsfører. 

Intet nyt fra Stambogsføreren ud over, at hun er blevet meget glad for den elektroniske titelregistrering. 

 

Kasserer. 

RN har endnu ikke fået overdraget regnskabet fra den tidligere kasserer. Han vil forsøge at få arrangeret et 

møde med hende.   PC’en skal overdrages til RN hurtigst muligt og CS og SA finder ud af, om PC’en kan 

bringes til Hedensted.  Resten af arkivet kan overleveres den 17.4. når der er FU-møde næste gang. 

 

Avlsråd og Mentorråd 

Intet fra Avlsrådet. 

Mentorrådet får besked om, at FU foreløbigt lægger deres forslag om nye mentorer på hylden indtil videre. 



Undervisningsplan er ved at blive udfærdiget med bl.a. undervisere. BL foreslår, at man melder sig som 

underviser, hvis man har noget at byde ind med. CS vil gerne undervise i  FD’s og FIFes opbygning m.v. 

 

Jubilæumsudstilling. 

Der er kommet en forespørgsel, om Danish Open er en titel. Det er det naturligvis ikke, det er navnet på 

udstillingen! 

IN undersøger, om  burfolkene kan levere folk nok. De, der passer billetlugen, skal have mulighed for at 

blive afløst. 

a. SA spurgte til antallet af kokarder og pokaler. En BIS kokarde og pokal til hver BIS og en kokarde og 

pokal til hver Bedst i Race, hvor der ikke er nok katte til Breed BIS. Da antallet af kokarder er svært 

at vurdere på nuværende tidspunkt, må det blive et cirka antal og evt. overskydne kokarder kan så 

bruges ved en senere lejlighed med klistermærke. RK regner på det. 

b. Beslutning om, hvordan kattetegningerne skal bruges, tages ved næste FU-møde.  Der mangler 

oplysning om, hvorvidt de er færdige. 

c. Simone Søderberg og Torsten Kjær Jespersen som chefstewarder.  Ingen dresscode, men forslag 

om at Royal Canin kontaktes vedr. evt. RC kitler med FD logo. Stewarder forventes at være der 

begge dage. Betales evt. med gavekort svarende til et udstillingsgebyr (gebyret for 1 kat tilmeldt 

udstillingen) + 1 pose foder. De som kun går steward søndag får 1 pose foder. Alle stewards kan 

vælge gavekort til den klub, de ønsker. FD afregner efterfølgende til klubberne. 

d. JK kontakter Kattefotografen og hører, om han stiller op og undersøger, om han vil tage billeder af 

de vindende katte gratis. 

e. Facebook siden fungerer fint. CS er webmaster. Siden er åben for alle. 

 

Valg til FIFe. 

FD støtter ikke nogen kandidater fra FIFe Board lige nu, men støtter Waltraut Sattler, Charles Spijker  og Ole 

Amstrup. 

 

Næste FU-møde. 

Afholdes den 17.4.16  i Tinghuset i Brædstrup, mødelokale 1, kl. 10.00. 


