Møde mellem FU og SPK den 22. november 2009
FU: Kirsten Ulsø (KU), Susanne Wehnert (SW), Bette Lind (BL), Ole Amstrup (OA), Aase
Nissen (AN), Heidi Tværmose (HT), Pia Børgesen (PB), og Vivi Fletcher (VF).
Afbud fra Hanne Kaarsberg, Inge Nord (HT sup.) og Birthe Schobius (PB sup).
Specialklubber: Russian Blue Klubben, Ankara Kedi, Bicolouren, Rex & Sphynx klubben,
Birmaklubben, OCI klubben, DASK, BB-klubben, Dansk Silverkatteklub, Maine Coon
Klubben, Norsk Skovkattering, DSO.
Bekendtgørelsen:
Bette Lind startede med at orientere de fremmødte om status vedr. Justitsministeriets
bekendgørelse.
Desværre var der ikke så meget nyt at fortælle i sagen, idet vi intet har hørt fra JM.
FD har haft foretræde for Retsudvalget, hvor de tilstedeværende politikere virkede positive og
interesserede i vores sag.
Medlemmerne opfordres til a t tage kontakt med politikerne, for at gøre opmærksom på
sagen.
Rex & Sphynx spurgte om, hvordan man havde tænkt sig at kontrollere antallet af katte hos
opdrætterne.
BL fortalte, at de i JM havde sagt, at det ville blive på angiveri fra naboer m.v.
Rex & Sphynx: Kunne det tænkes, at FD blev pålagt at angive antal kuld.
Ole Amstrup gav udtryk for, at det efter hans mening ville kræve en retskendelse at få adgang
til vores medlemsoplysninger.
Ankara Kedi: Har man overvejet at inddrage Dyrlægeforeningen?
Russian Blue: Dyrlægeforeningen er slet ikke blevet hørt.
Ole Amstrup: Bekendtgørelsen er slet ikke sendt til høring. Det FD og andre modtog var et
udkast til høring. Det endelige høringsforslag ved vi ikke, hvornår kommer.
FD har sendt JM et forslag til uddannelse af opdrætterne.
Herefter blev definitionen af en erhvervsopdrætter diskuteret.
BL sluttede af med at oplyse, at bekendtgørelsen vedr salg af killinger under 12 uger nu er
vedtaget.
Revidering af regler for specialklubber:
Russian Blue klubben omdelte et nyt forslag, som de fleste af specialklubberne var blevet
enige om.
FU mente ikke det fremsatte forslag kunne accepteres, da FD ikke kan behandle klager over
ikke-medlemmer.
Efterfølgende fulgte en debat om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer i SPK, skal kunne være
medlem af fx TICA.
Det vedtagne forslag, der skal op på plenarforsamlingen:
§ 5 stk 1: SPK-medlemmer kan være medlemmer af en FD-hovedklub med adgang til alle
normale FD serviceydelser eller kun medlem af SPK, kun med ret til deltagelse i aktiviteter i
SPK og FD-hovedklubbernes åbne medlemsmøder.

Stk. 2: Personer, der ekskluderes af en af FD’s hovedklubber, kan ikke være medlem af en FD
SPK.
Stk. 3: Medlemmer af en SPK bestyrelse, skal være medlem af en FD hovedklub, såfrem de
har opdræt.
Stk. 4: Personer, der på grund af karantæne er udelukket fra alle FD ydelser, kan under
karantænen heller ikke modtage ydelser fra en FD SPK.
Stk. 5: Hver SPK indbetaler hvert år et beløb fastsat af Plenarforsamlingen til FD senest 31.
Januar. SPK, der ikke senest på plenarforsamlingen har indbetalt gebyret, mister rettighederne
til en hver form for serviceydelser fra FD.
§ 6, stk 1: Et flertal af SPK bestyrelse – herunder formanden – skal være medlem af en FD
hovedklub.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Birmaklubben mindede om, at hovedklubberne skal huske at meddele speciaklubberne, hvis
der ekskluderes medlemmer.
Der blev spurgt vedr annoncering af ”ægte blandingskatte”. Man ønskede at lave et fælles
brev til bl.a. DBA, QXL m.v.
Der var enig hed om, at man burde kalde det katte med stamtavle / katte uden stamtavle.
Brevet vil blive sendt til hoved- og specialklubber, for at få så mange som muligt med som
afsender af brevet.
Referent: Vivi Fletcher

