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Møde mellem AR og FU søndag den 15. Oktober 2006 
Pilegården, Brønshøj 10.00-11.00 

Deltagere AR: Jan Kragh, Charly Riis, Knud B Jørgensen, Susanna Bugge 
 
Deltagere FU: Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Lene Glem (LG, JYRAK) Camilla Scharff (CS, Racekatten), Ann 

Christensen (AC, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, DARAK), 
Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)  

 
Referent: Susan Elvekjær 
 
 
AR har siden sidste års møde modtaget 21 sager, hvoraf 14 er afsluttet, 7 er i gang og 2 er nye. 
Den gennemsnitlige behandlingstid er 38. 
Sagerne har fordelt sig således:  
4 forhånds godkendelser. 6 importer, 5 forespørgsler, 4 dispensations ansøgninger, 1 farveflytning,  
1 stamtavle med forkert info og 1 faderskabssag. 
Der afholdes møde ca. hver anden måned. Der har siden Felis Danicas plenarforsamling været afholdt 5 
møder med variende fremmøde af rådets medlemmer. 
 
 
Avlsrådet arbehder i øjeblikket på at udarbejde standarsbreve, f.eks til anvendelse ved importer, med af-
krydsningsmuligheder for manglende information. 
 
 
Det blev aftalt at avlstådets sagsbehandlingssystem skal demonstreres for medlemmer af FU, således at 
FU kan begynde at anvende systemet. Det kan ligeledes være interessant for Klagenævnet. 
Systemet letter arbjedsgangen ved behandling af sager, samt sikrer at historikken i forbindelse med sa-
gerne bevares. 
 
 
Det blev diskuteret hvorvidt AR skal have adgang til stambogsregistret. Der blev ikke truffet en egentlig 
afgørelse. 
 
 
Det blev vedtaget, at der skal nedsættes et udvalg bestående af medlemmer fra AR og FU til udarbejdel-
se af forslag til retningslinier for AR. Lige nu føler AR, at der er uklarhed om deres kompetence og beslut-
ningsdygtighed. 
Det blev besluttes, at såfremt der opstår situationer, hvor AR og stambogsføreren er uenige om reglerne, 
skal disse sager straks overdrages til FU for at undgå at beslutningsprocessen trækkes i langdrag. 
 
 
AR vil gerne udarbejde en folder, som vejleder opdrætterne i hvornår og hvordan de kan bruge avlsrådet. 


