Mentorrådets årsberetning 2015
Statistik og opfølgning
Der er pr. 1. februar 2016 i alt 16 mentorer, som arbejder med de nye elever, der finder frem til
ordningen. P.t. er der 12 elever som hver har fået tilknyttet to mentorer, idet vi fortsat tilknytter en
mentor der er geografisk tæt på deres elever og også en racespecifik mentor, så vidt dette er muligt.
Mentorrådet har fortsat en bruttoliste over mulige nye mentorer, som vi vil kontakte hvis og når der
kommer flere elever til, således at vi ikke overbelaster de nuværende mentorer.
I 2015 har udviklingen af antallet af nye elever været konstant, lige som det var tilfældet i 2014, dvs.
der er kommet lige så mange nye til som der har afsluttet mentorforløbet. Tak til alle mentorer, både de
aktive som har kontakt til elever og de som sidder og venter på at der kommer nye elever til.

Diplomopdrætteruddannelse
Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse har nu været igennem 3½ runde af alle fire moduler.
Status er, at der i alt er 140 som har bestået alle fire moduler og som derfor kan kalde sig
diplomopdrættere. Tallet er fordelt med 48 i 2013, 60 i 2014 og 32 i 2015.
Alle moduler bliver afholdt både øst og vest for Storebælt, for at give så mange som muligt mulighed
for at kunne tilmelde sig uddannelsen. Mentorrådet har med FU aftalt et minimumsantal for hvor mange
der skal være tilmeldt hvert sted (10) for at vi gennemfører modulet både øst og vest.
Der er p.t. i alt 78 opdrættere som har deltaget på mindst et modul. Hertil skal det siges, at det ikke vil
være alle 78 som gennemfører uddannelsen, idet en del af dem ikke har deltaget på et modul siden de
første moduler blev afholdt i 2013.
Her vil vi benytte lejligheden til endnu en gang at gøre opmærksom på, at man ikke behøver at tage
modulerne i en bestemt rækkefølge.
Eksamensformen med multiple choice spørgsmål har fortsat bevist sit værd. Der har været enkelte
spørgsmål, som har kunnet misforstås. I forbindelse med retningen af eksamen er der blevet taget
hensyn til dette og fejl fra vores side har ikke ligget deltagerne til last.
Der er et arbejde, som laves efter hvert modul, med at vurdere om eksamensspørgsmålene er i en
kvalitet, som gør det muligt for deltagerne at kunne besvare dem. Hvis vi vurderer at det er nødvendigt
bliver der ændret i formuleringer af både spørgsmål og svarmuligheder. Det har vist sig, at behovet for
rettelser i formuleringer efterhånden er meget lille.
Der skal være en eksamen efter hvert modul. Diplomopdrættermærket er et udtryk for, at man ikke bare
har været til stede i lokalet, men også har hørt efter og bevist at man har tilegnet sig viden. Selvfølgelig
betyder det ikke, at fordi man er blevet diplomopdrætter at man så ikke kan begå fejl. Der kommer hele
tiden nye regler til og det er alle opdrættere og udstillere, som skal holde sig opdateret. Heldigvis kan
man finde reglerne på dansk på Felis Danicas hjemmeside.
Det er en fast praksis efter hvert moduls eksamen, at vi beder kursisterne om at give os feedback. Det
har fortrinsvis givet os positiv kritik fra deltagerne. Denne feedback har hele vejen igennem medført at
vi har foretaget ændringer til både undervisning og eksamensspørgsmål.
En af de vigtigste opgaver har været at opdatere undervisningen på de enkelte moduler, således at det til
enhver tid er de gældende regler og den nyeste viden, der bliver undervist i.
I 2016 er der fastlagt datoer for modul 3 & 4, der afvikles både øst og vest for Storebælt i april måned.
Der er åbnet for tilmeldingen og vi vil endnu en gang opfordre til at så mange som muligt deltager på
uddannelsen.
Mentorrådet skal snart til at planlægge datoer for modul 1 og 2 til efteråret 2016, således at de kan blive
offentliggjort i KatteMagasinet i god tid inden afholdelsen.

Planlægningen af datoer tager hensyn til, at vi ikke kolliderer med udstillinger, der afholdes af de fire
hovedklubber under Felis Danica, derefter forsøger vi at undgå weekender med andre udstillinger i
Danmark og store udstillinger i vores nabolande. Endelig skal det også være weekender hvor vores
undervisere, især de eksterne som dyrlæge, jurist og genetikere, har mulighed for at være med. Alt dette
reducerer selvfølgelig udbuddet af datoer, men det er de vilkår Mentorrådet må leve med.

Møder
Mentorrådet har kun afholdt et enkelt internt møde i 2015. Mentorrådet har deltaget på FU’s møde med
Avlsråd, Mentorråd, Mæglere og Specialklubber i januar 2016. Mentorrådet har klaret det øvrige
arbejde via e-mail. Vores eneste udgifter har været til transport og forplejning i forbindelse med møder,
idet Diplomopdrætteruddannelsen hviler i sig selv.

Plenarforsamlingen 2016
Mentorrådet har kunnet konstatere, at der reelt ikke har været arbejde til syv medlemmer, hvorfor der er
fremsat forslag til plenarforsamlingen om at reducere antallet af medlemmer i Mentorrådet til fem.
Mentorrådet besluttede derfor i fællesskab, at stille sine mandater til rådighed, således at der ikke var
nogle som var ”født” ind i det reducerede Mentorråd fordi de var valgt på sidste Plenarforsamling.
Samtidigt har en del af Mentorrådets medlemmer været spændt meget hårdt for rent arbejdsmæssigt,
hvilket har betydet at Mentorrådet er blevet nedprioriteret. Der er trods alt kun en vis mængde timer i
ugen, som kan bruges til frivilligt arbejde.
For mit eget vedkommende betyder det, at jeg ikke ønsker at genopstille – jeg har ikke den tid til
rådighed som jeg mener, er nødvendig for at kunne levere en tilfredsstillende indsats som medlem af et
råd under Felis Danica.
Tilsvarende har Poul Kiærulf, Tine Jensen, Linda Guldal Hansen, Gurli Petersen og Pia Nyrup ikke
ønsket at genopstille. Tina Frederiksen er, såvidt jeg er orienteret, blevet overtalt til at fortsætte, hvilket
vil være en stor gevinst for det nye Mentorråd, idet Tina har siddet med al administrationen omkring
deltagerne på Diplomopdrætteruddannelsen.
Den manglende tid til rådighed betyder også at Diplomopdrætteruddannelsen skal have en ny
kursusleder og nogle nye undervisere. Marianne Seifert-Thorsen er nødt til at prioritere sine kræfter da
hendes sygdom er blevet forværret, Poul Kiærulf og jeg er begge hårdt belastet af vores civile arbejde
og har derfor ikke længere den nødvendige tid til også at undervise på uddannelsen.
Vi tre har givet tilsagn til Forretningsudvalget om at gennemføre de to moduler som ligger her i april
måned, det ville ikke være retfærdigt, at et nyt Mentorråd også skulle stå med en hasteopgave i form af
at finde nye undervisere til disse moduler.
Vores undervisningsmaterialer bliver selvfølgelig efterfølgende stillet til rådighed for de nye
undervisere for at sikre at indholdet i uddannelsen er den samme indtil der aktivt bliver truffet en
beslutning om at ændre på indholdet.
Efter Plenarforsamlingen vil vi fra det gamle Mentorråd selvfølgelig sørge for at få gennemført en
overdragelse til det nye Mentorråd som skal vælges i dag. I det omfang som det nye Mentorråd ønsker
det, vil vi naturligvis være til rådighed vedr. spørgsmål.
Der skal fra min side lyde en stor tak til alle medlemmerne af det afgående Mentorråd. Tak for Jeres
måde at være på og den måde som vi har samarbejdet på igennem årene. Tak for indsatsen.
Lars Seifert-Thorsen
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