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Referat 

Formanden bød velkommen til plenarforsamlingen. 

1. Valg af dirigent: 
Camilla Scharff blev valgt som dirigent, Mette Usbeck som referent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jævnfør 
vedtægterne, og derfor beslutningsdygtig. 
 
JYRAK er repræsenteret af 8 plenarer: Susanne Wehnert, Brian Sørensen, Ole 
Amstrup, Dorthe Elwarth, Simone Søderberg, Tina Pedersen, Mette Mejdahl og Kira 
Marseen 
 
Katteklubben er repræsenteret med 6 plenarer: Inge Nord, Kirsten Ulsø, Dorte Seierø, 
Inge Christine Bonefeld Nielsen, Marianne Seifert-Thorsen og Lars Seifert-Thorsen. 

Racekatten er repræsenteret af 3 plenarer: Camilla Scharff, Pia Børgesen og Susanne 
Høj Andersen 

Darak er repræsenteret af 4 plenarer: Mette Usbeck, Dortemarie Kaplers Nielsen, 
Beata Fröhlich og Tanja Petersen 
 
Mentorrådet er repræsenteret af Lisette Henriksen og Flemming Vorbeck 
Avlsrådet er repræsenteret af Marianne Seifert Thorsen 
 
Tilstedeværende specialklubber: 
Sua : Anne Løhr  
Vantastic: Marlene Thrane Jørgensen 
Rex/Sphynx: John Bøwes og Jacob Vedel 
Pexo: Nanna Mikkelsen og Lene Balle 
Birmaklubben: Flemming Mikkelsen 
DSO: Charlie Riis 
NFO: Helene Carstensen 
MCO: Simone Søderberg 
Ragdoll: Dorte Seierø 
Colorpointen: Tanja Petersen 
 

2. Valg af stemmetællere: 
Katteklubben – Kirsten Ulsø 
Racekatten – Pia Børgesen 
Jyrak – Brian Sørensen 
Darak - Beata Fröhlich 
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3. Formandens beretning: 
Det er ved at være et gennemgående tema på plenarforsamlingen, at jeg må indlede 
med at berette om nedgang. Nedgang i antallet af stamtavler må vi notere os igen i år, 
men den positive nyhed er, at der er en fremgang i antallet af husstandsmedlemmer i 
klubberne – en fremgang på lige knapt 10%. Det er første gang siden 2009, at der har 
været fremgang på denne konto, så det er værd at lægge mærke til. Forhåbentligt er 
disse nye medlemmer et tegn på, at vinden er ved at vende, for der er ingen tvivl om, 
at det er her, vi først og fremmest skal sætte ind: nye medlemmer bliver forhåbentligt 
til nye opdrættere og udstillere. 
 
Antallet af husstandsmedlemmer omregnes som bekendt til plenarer for klubberne, og 
årets fordeling ser ud som sådan: 
 

Klub Plenarer 
JYRAK: 8 
Racekatten: 3 
DARAK: 4 
Katteklubben: 6 

 
hvilket er præcis samme fordeling som sidste år. 
 
Medlemmerne fordeler sig således: 
 

Klub 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JK  1085 989 785 793 751 730 628 569 712 

RK  727 580 480 380 355 322 323 281 268 

DK  529 559 529 464 415 379 301 350 330 

KK 245 341 387 439 414 450 470 464 519 

I alt  2586 2469 2181 2076 1935 1881 1722 1664 1829 

Difference 
 

-117 -288 -105 -141 -54 -159 -58 165 

 
Årets begivenheder og møder 
 
Lad mig for en gangs skyld starte bagfra i år. Der har i december 2016 og januar 2017 
været afholdt 4 møder, arrangeret af de 4 hovedklubber, hvor temaet har været den 
nye stamtavlebagside, som vi lancerede sidste år, og som jeg omtalte og gav 
baggrunden for i min beretning på plenarforsamlingen i 2016.  
 
Det viste sig desværre i løbet af året, at der var visse dyrlæger, som ikke var tilfredse 
med udformningen af bagsiden, og ikke ønskede at skrive under på den attest, som 
aftalt med den daværende formand for faggruppen for hund, kat og smådyr, og som 
følge her af, eller sideløbende her med, var der en række opdrættere, der blev 
bekymrede for indholdet i attesten. Jeg deltog sammen med flere andre medlemmer af 
FU på disse møder, og der var en intens men også langt hen ad vejen produktiv debat 
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om baggrunden for attesten og udformningen af den. Der er kommet en række gode 
forslag ind, som forretningsudvalget efterfølgende vil arbejde videre med.  
 
Vi har af denne debat lært, at selvom vi, i forretningsudvalget, var overbeviste om, at 
dette var en lille sag, og at vi havde gjort hvad vi kunne for at informere alle de rigtige 
steder, så som på specialklubmødet i januar, på plenarforsamlingen, og i 
Kattemagasinet, så var dette ikke tilstrækkeligt, simpelthen fordi vi havde 
undervurderet hvilken betydning, denne ændring ville blive tillagt, og den læring vil vi 
forsøge at drage nytte af fremadrettet, så vi ikke en anden gang rammer så meget ved 
siden af. 
 
Derudover har der naturligvis været afholdt det sædvanlige møde med 
Specialklubberne, Mentor og Avlsråd, samt Mæglerordningen. Der har været afholdt 
en række FU møder, heraf langt den overvejende del som telefon- eller SKYPE-møder, 
ligesom vi som tidligere behandler en del sager løbende via e-mail. 
 
I 2016 kunne Felis Danica fejre 60 års jubilæum, og det skete med en udstilling i 
Lillebæltshallerne i Middelfart den 18. og 19. juni. Udstillingen fik ikke helt den form, 
der oprindeligt var tanken, og endte med at blive afviklet som 2 éndagsudstillinger. 
Hallerne var dejligt store og rummelige, og der var gratis stande til samtlige 
specialklubber, der ønskede det. Udsmykningen, som Inge Nord stod for, gjorde det til 
et rigtigt Garden Party, og vi kunne lørdag formiddag fejre foreningen med en myriade 
af flotte og velsmagende cup cakes leveret af Helene Carstensen, skyllet ned med lidt 
boblevand. Selvom vi gerne havde haft både flere deltagere og flere besøgende, så blev 
det et par dejlige dage, med flot støtte fra vores hovedsponsor, Royal Canin, og ud over 
at præmiere både topkatte og show vindere, kunne vi også begge dage præmiere et flot 
Garden Party bur – der var nogle udstillere, der havde taget os på ordet, og pyntet 
utroligt flot op. Tak fordi I legede med! 
 
Stambogsføring 
 
3335 stamtavler blev der i 2016 udstedt – det er en nedgang på knapt 5 %. En meget 
ærgerlig tendens, som kun kan stoppes på én måde: der skal flere opdrættere til. Det 
var en af de ting, der blev snakket om på Specialklub mødet: hvordan får vi åbnet op 
for nye opdrættere i de enkelte racer. DSO fortalte om en meget anderledes og åben 
tilgang til nye opdrættere, hvor man fokuserede ene og alene på, hvad der var godt for 
racen, og det er nok noget af den pionér ånd, der skal ind i de øvrige racer, der har 
haft tilbagegang over lang tid. Flere af de andre specialklubber havde haft lignende 
tiltag eller overvejelser, og vi kan kun opfordre til, at der er endnu flere, der går den 
vej. 
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Ser vi på det gennemsnitlige antal stamtavler per medlem, så er det faldet endnu 
engang – det behøver dog ikke at være negativt, da det kan tage noget tid, før et nyt 
medlem har indvirkning på antallet af stamtavler: 
 

ÅRSTAL  MEDLEMMER STAMTAVLER  GNS. 

2008 2582 7313 2,83 

2009 2468 5991 2,43 

2010 2181 5325 2,44 

2011 2076 4738 2,28 

2012 1935 4565 2,36 

2013 1881 4045 2,15 

2014 1722 3709 2,15 

2015 1664 3510 2,11 

2016 1829 3335 1,82 

 
Antal stamtavler pr klub 
 
Klub Antal 

DARAK 786 

JYRAK 1087 

KATTEKLUBBEN 763 

RACEKATTEN 699 

Grand Total 3335 

 
Fordeling på kategorierne 
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Tallene fordeler sig som sådan:  
Kategorier Antal 

Kat. 1 
 

Exotic 69 

Hellig Birma 356 

Perser 219 

Ragdoll 249 

Tyrkisk Van 9 

Kat. 2 
 

American Curl 
hå

1 

Maine Coon 706 

Neva Masquerade 2 

Norsk Skovkat 496 

Selkirk Rex Korthår 4 

Selkirk Rex Langhår 14 

Sibirisk Kat 77 

Kat. 3 
 

Bengal 136 

British Longhair 8 

British Shorthair 343 

Burmeser 141 

Burmilla 19 

Europé 45 

Korat 16 

Kurilean Bobtail KH 1 

Kurilean Bobtail LH 24 

Ocicat 16 

Singapura 1 

Kat. 4 
 

Abyssinier 87 

Balineser 13 

Cornish Rex 3 

Don Sphynx 8 

Orientalsk Korthår 45 

Orientalsk Langhår 19 

Peterbald 1 

Russian Blue 49 

Siameser 96 

Somali 20 

Sphynx 42 

Grand Total 3335 

  

27%

39%

23%

11%

Total

Kat. 1

Kat. 2

Kat. 3

Kat. 4
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I og med at kategorierne er ændrede i forhold til sidste år, så tjener det ikke noget 
formål at sammenligne kategorierne med henblik på at vurdere frem- eller 
tilbagegang. Det kan vi gøre på de enkelte racer. Det er klart, at på små antal skal der 
ikke meget variation til, før det giver sig udslag i høje procentsatser, men for eksempel 
er der mærkbar tilbagegang på Hellig Birma, Orientalsk Langhår, Perser/Exotic, 
Norsk Skovkat, Somali og Kyrilian Bobtails, mens der er pæn fremgang hos Bengal, 
British Shorthair, Sphynx, Russer og Abyssinier.  
 
Vi bestræber os på, at der skal være så kort ekspeditionstid som muligt på stamtavler, 
men som alle ved, arbejder Heidi Tværmose, Felis Danicas stambogsfører, på deltid og 
selvom Heidi prøver at tilpasse sin arbejdsindsats efter høj- og lavsæson, så kan der 
opstå pukler. Nu har vi fået et yderligere element, der skal arbejdes med: postgangen 
er nu blevet så langsom, at det alene kan lægge væsentlig tid til leverancen, da der er 
postforsendelse både fra stambogsfører til stambogssekretæren i klubben, og derefter 
fra stambogssekretæren til medlemmet. Vi har prøvet at kigge på alternative 
leverancemuligheder, men har endnu ikke fundet en brugbar løsning. Vi arbejder 
videre med problemet. 
 
Kattemagasinet 
 
Det viste sig vanskeligt at finde en ny redaktør i 2016, og der blev derfor trukket på 
mange forskellige kræfter for at få bladet ud, og de sidste 2 numre i året blev lavet af 
hver sin klub – JYRAK og Racekatten, men så meldte der sig heldigvis en kandidat til 
posten, og blad nummer 1, 2017 vil blive lavet af den nye redaktør, Anne Løhr. Vi er 
meget taknemmelige for, at Anne har påtaget sig denne ikke helt lille opgave, som vi er 
sikre på, at du er kvinde for at løfte. 
 
Vivi Fletcher tager sig fortsat af opsætning og layout og sikrer, at bladet bliver trykt og 
udgivet i elektronisk form, og det er en væsentlig forudsætning for at vi kan levere 
bladet, ikke bare til tiden, men også smukt udformet. 
 
Vi indførte sidste år muligheden for at kombinere tilmelding til titelgalleriet i bladet 
med registrering af titler via vores online løsning, og vi har næppe nogen sinde haft så 
mange titelkatte i bladet som nu. Det er dejligt – der er nu engang ikke noget så godt 
som kattebilleder i et Kattemagasin. 
 
FIFe 
 
Generalforsamlingen i 2016 blev afholdt i Lissabon, og Felis Danica var atter 
repræsenteret af Inge Nord og undertegnede. Det var som sædvanligt muligt at følge 
med i såvel formøder som selve generalforsamlingen via formandens blog, og et fyldigt 
referat blev bragt i Kattemagasinet nr. 2-2016. 
 
Vi havde et fint forslag med om ændringer i MCO standarden, som var lige ved at gå 
igennem – det var ikke mange stemmer, der manglede at blive flyttet. Så det forslag 
ligger i skuffen til næste år.  Vi fik vedtaget vores forslag om vaccination, og dermed 
præciseret, at en kats vaccinationer og boostere ikke må gennemføres tættere på en 
udstilling end 15 dage. Vi måtte derimod slette vores tilføjelse omkring 
dyrlægekontrollen, der gik på at præcisere, at *alle* katte skal kontrolleres af en 
dyrlæge før deltagelse på udstillingen.  
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Grunden til dette forslag var, at det i bla. Sverige har forekommet, at man har 
benyttet sig af en noget mere sporadisk dyrlægekontrol, hvor kun en vis del af kattene 
er blevet set af dyrlægen. Det skete blandt andet på Verdensudstillingen i Malmø, og 
det ville vi gerne udfordre. Vi har nu fået det taget til referat, at det er tilladt for alle 
FIFe-medlemmer, at beslutte hvordan dyrlægekontrollen skal afvikles - hvor mange 
dyrlæger, der skal benyttes, og hvor mange katte, der skal kontrolleres. 
 
De væsentligste nye vedtagelser var i øvrigt, at Birmaen blev godkendt i sølvvarianter, 
og at dommeruddannelsen kom endeligt på plads, så den passer til de nye kategorier. 
 
Mentorråd, Avlsråd og Mægling 
 
De respektive repræsentanter aflægger deres egen beretning efterfølgende, men de 
fortjener alle en stor tak for deres indsats for den danske kattesport! 
 
Vi har fået nye kræfter på banen på 4 ud af 5 poster i mentorrådet, der i øvrigt blev 
reduceret fra 7 til 5 sidste år, på foranledning af det siddende mentorråd. Det var 
store sko, der skulle fyldes – det er ikke let at følge efter folk, der har præsteret en stor 
succes – men det må konstateres, at det nye hold ikke har til hensigt at hvile på 
andres laurbær: de er gået energisk til værks, og har formået at stille deres egen 
dagsorden – flot arbejde. 
 
Avlsrådet er kommet i mål med en opgave, som blev stillet dem af forretningsudvalget 
for nogle år siden: at udarbejde generelle avlsanbefalinger. Det er vi utroligt glade for. 
Det er virkeligt vigtigt, at vi har noget at henvise til, når nye opdrættere skal i gang, og 
gerne vil have nogle retningslinjer at læne sig op ad, så stor tak til avlsrådet, der 
arbejder videre med racespecifikke anbefalinger – udover naturligvis at løfte de 
opgaver, der kommer ind fra opdrætterne. 
 
Mæglerordningen fik ny kontaktperson sidste år, og også her ser det ud til at vi har 
fået den helt rette person til opgaven –  godt gået. Det er en ordning, som i og for sig er 
en størst succes, når vi hører mindst til den. Vi vil selvfølgelig gerne have, at den 
bliver brugt, når der er behov, men det er et arbejde, der foregår i fortrolighed og 
derfor ikke er særligt synligt i det daglige. Men den er der, hvis I får brug for den. 
 
Felis Danicas web 
 
I begyndelsen af året fik vi til vores store ærgrelse besked om, at det firma, der drev 
vores web-løsning, havde besluttet at det ikke længere var rentabelt at sælge denne 
ydelse, og at man derfor lukkede ned med udgangen af 2016. Dermed stod vi i den 
situation, at vi igen skulle lave en overflytning til et nyt system, og det er selvfølgelig 
ualmindeligt bittert at skulle i gang med en sådan opgave så hurtigt efter – det kunne 
vi godt have undværet. Webmaster meddelte, forståeligt nok, at det af 
helbredsmæssige årsager ikke var muligt for hende at deltage i flytningen, så det har 
givet en udfordring at skaffe tid og ressourcer til opgaven. Vi er dog kommet i mål og 
er egentlig ganske godt tilfredse med resultatet. Det er nu en open source løsning, 
hvilket betyder, at den er billig og flytbar. 
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Forretningsudvalget 
 
Vi har haft en ganske god kontinuitet i forretningsudvalget, om end vi må konstatere, 
at enigheden mellem de forskellige klubber ind imellem smitter af på samarbejdet. 
 
De sidste par år har vi haft en dygtig kasserer, og det var efter aftale, at kassereren på 
grund af arbejdspres ikke deltog aktivt i arbejdet i forretningsudvalget. Ved sidste 
plenarforsamling fik vi en ny kasserer, som har haft lidt flere ressourcer at kaste ind i 
arbejdet og det har allerede givet sig udslag i flere tiltag, som har til formål, at 
reducere vores udgifter, hvilket vi er meget glade for, i og med at indtægterne ikke 
stiger.  
 
Så alt i alt: tak for det forløbne år til alle i forretningsudvalget. 
 
Hvad det kommende år vil bringe ligger ikke fast endnu, udover at vi skal følge op på 
allerede igangsatte initiativer. Jeg ved, at vi vil arbejde på at blive bedre til at gå i 
dialog om emner, der vedkommer os alle, og jeg håber at vi sammen kan holde fokus 
på at skabe fremgang for kattesporten i Danmark. 
 
Bette Lind 
 
Plenarforsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.  
 
Årsberetning for Felis Danicas Avlsråd 2016 v. formand Birgit Hartoft 
 
Generelle og racespecifikke avlsanbefalinger  
 
I årsberetningen for 2015 angav jeg som mit håb, at det i 2016 ville være muligt at 
offentliggøre Avlsrådets generelle avlsanbefalinger på Felis Danicas website, og også de 
racespecifikke avlsanbefalinger, som Avlsrådet har lavet i samarbejde med de 
forskellige racers specialklubber. Det er derfor en glæde for mig at kunne sige i 
årsberetning for 2016, at vi har nået det mål, vi satte os i begyndelsen af året.  Vi har 
samarbejdet med FU om de generelle avlsanbefalinger, og med de forskellige 
specialklubber for de racespecifikke anbefalinger. Det er vigtigt, at vi både tager højde 
for FIFes krav og Felis Danicas ønske om god, generel rådgivning. Vi håber, at vi har 
levet op til begge dele med de anbefalinger, I kan læse på Felis Danicas website. De 
findes under Opdræt > Avl & Registrering > Avlsanbefalinger. Der mangler stadig 
racespecifikke avlsanbefalinger for nogle racer, og det arbejde fortsætter vi med 
sammen med de øvrige specialklubber.   
  
Det står selvfølgelig specialklubberne frit for at tilføje yderlige forklaringer til de 
racespecifikke anbefalinger på deres egne websites.  
  
2016: Årets gang  
  
I 2016 har vi afholdt møder med flere specialklubber om helbredsmæssige 
udfordringer i avlen og avlsanbefalinger, som er specifikke for den enkelte race, og vi 
mangler endnu nogle klubber, som vi vil mødes med i det kommende år.  Alle møder 
var konstruktive og avlsrådet stillede med minimum 2 deltagere til alle møder efter 
princippet fra sundhedssektoren, at flere ører hører bedre, så vi dermed kan minimere 
risikoen for misforståelser.   
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Der har kun været 6 sager i 2016.  De 6 sager har fordelt sig som følger:  
  
 1 dispensation for dansk HCM scanning i 2016, da katten var scannet i sit 

hjemland.  
 4 sager om fremstilling af kat i klasse 13b, som blev godkendt.  
 1 sag om fremstilling af kat efter parring mellem perser og ukendt far. Da katten 

ønskedes fremstillet som Sibirisk Skovkat, uden at der fandtes et godkendt 
avlsprogram, som kunne godtgøre dette, og katten ikke skulle indgå i et sådant 
avlsprogram, da den er kastreret, var avlsrådets konklusion, at der ikke var 
grundlag for at godkende denne kat til fremstilling i klasse 13b.  

  
Behandlingstiderne har varieret fra 1 dag til 18 dage, med et gennemsnit på 7 dage.  
  
Vi får ofte sager til behandling med en meget kort deadline, og jeg synes, det er flot, at 
avlsrådet har været i stand til at overholde disse deadlines i alle tilfælde, især når man 
tager i betragtning, at der er tale om frivilligt arbejde, der ofte må vige for arbejde, 
sygdom og familieforpligtelser.  
  
Avlsrådets kontaktperson modtager mange henvendelser om rådgivning i årets løb. De 
handler om alt mellem himmel og jord, som kan have berøring med avlsrådets 
arbejdsområde. I 2016 har der været ca. 30 – 40 forespørgsler via mail, som stort set 
alle er blevet klaret af avlsrådets kontaktperson, Marianne SeifertThorsen. De har 
omhandlet følgende: - Spørgsmål om konkrete sygdomme (f.eks. HCM, PRA etc.) - 
Forespørgsler på stamtavler fra udenlandske forbund (kan denne kat få en FD-
udstedt stamtavle?) - Spørgsmål vedr. den nye stamtavlebagside. Her henvises til 
hovedklubber + FU. - Købere (ikke opdrættere) som har købt kat til avl med f.eks. 
halefejl, manglende fertilitet, osv. De er blevet henvist til Forbugerklagenævnet + 
rådgivning via hovedklub/FU/Mæglerne - Købere som har købt kælekat, som er syg 
eller død, er også blevet henvist til Forbrugerklagenævnet + rådgivning via 
hovedklub/FU/Mæglerne.  
  
Avlsrådets sammensætning og arbejdsgang  
  
Vi er så heldige, at vi i det siddende avlsråd har en fantastisk sammensætning af 
kompetente folk, som repræsenterer et bredt udvalg af racer og viden om genetik og 
love og regler, og som også har en rimeligt god geografisk fordeling. Vores samarbejde 
foregår altid i en venskabelig ånd, hvor vores ønske om at arbejde for racekattes 
sundhed og gode ry er i højsædet. Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af geografi 
og racer baseret på en stærk gensidig respekt. Derfor er det også med beklagelse, at 
jeg må meddele, at Dorte Pedersen og Marianne Seifert-Thorsen har valgt at trække 
sig ud af avlsrådsarbejdet. I begge tilfælde handler det om, at tiden desværre ikke kan 
følge med til de mange aktiviteter, som et aktivt liv medfører, og derfor har begge været 
nødt til at prioritere deres aktiviteter.   
  
Marianne har været avlsrådets kontaktperson i mange år, og har været den person, 
der altid havde styr på regler og mange emner indenfor sundhed og sygdom, bl.a. 
baseret på mange års erfaring som opdrætter. Der har været tidspunkter, hvor 
avlsrådet ikke ville have kunnet leve op til vore kunders ønsker, hvis ikke Marianne 
havde været der til at fange bolden. Og det vil vi avlsrødder gerne sige dig en dybtfølt 
tak for.  



 
 
  Plenarforsamling 2017 

    Side 10 af 17 

  
Dorte har ikke været med så længe, men har fra starten lagt et stort stykke arbejde i 
at organisere de mange specialklubmøder, og har bidraget med en dejlig jordbundet 
sans for det vigtige i alle de sager, vi har behandlet. En stor tak skal lyde til Dorte for 
det.  
  
Men Avlsrådet fortsætter, selvom medlemmerne skiftes ud, og derfor vil jeg gerne 
slutte af med at byde to nye medlemmer velkommen til avlsrådet. Der er gået en del 
overvejelser til i udvælgelsen af vore nye medlemmer. Det er vigtigt for os, at vi 
repræsenterer så bredt et udvalg af racer som muligt. Og vi ønsker også at have en 
bred geografisk repræsentation. Det er lykkedes med vore to nye medlemmer.  
  
Jeg ser frem til at starte samarbejdet i det nye avlsråd, hvor vi fortsæt vil gøre vores 
bedste for at hjælpe og støtte opdrættere og klubber til fordel for vore katte, uanset 
race.  
 
Årsberetning fra Mentorrådet 2016, ved formand Lisette Siigaard Henriksen 
 
Årets gang:   
2016 var året, hvor en epoke var forbi, da året startede med, at alle pånær en enkelt 
person fra det tidligere Mentorråd valgte ikke at genopstille på årets Plenarforsamling. 
Samtidig blev rådet på selvsamme Plenar reduceret fra 7 til 5 personer. Det betød, at 
vi var 4 ”nye” som skulle ind og løfte det store arbejde, som det tidligere Mentorråd 
havde lavet i de forgangne år.    
 
Dette medførte, at der var meget viden og information der skulle overdrages i den 
efterfølgende tid. Dette foregik dog helt problemfrit, med stor hjælp fra dem der sad i 
rådet tidligere. Desuden var rådets tidligere formand behjælpelig med al den 
information vi skulle bruge og formandskabet blev overdraget i god ”ro og orden” over 
en middag, hvor papirer, viden og gode råd blev udvekslet  
   
Årets arbejde:   
Vi startede vores samarbejde i Mentorrådet med et heldagsmøde, hvor vi fik 
præsenteret os for hinanden, fik snakket om vores forventninger, det arbejde der lå 
forude og fik fordelt arbejdsopgaverne imellem os. Det var en kæmpe hjælp for os 
andre, at Tina havde valgt at fortsætte i rådet, så hun løbende kunne give os viden og 
”knowhow” omkring rådet havde arbejdet tidligere. 
   
I de følgende mange uger gik vi i gang med at kontakte alle ordningens mentorer og 
mentees. Vi havde lavet et lille skriv om os selv, hvad vores visioner var, hvad de 
kunne forvente af os, og hvad vi forventede af dem. På baggrund af de 
tilbagemeldinger vi fik, kunne vi herefter få afmeldt en del mentees som var færdige i 
deres forløb og nu var parate til at ”stå på egne ben”. Vi fik også en del positive 
tilbagemeldinger fra de siddende mentorer om at de glædede sig til at fortsætte 
arbejdet sammen med os, samt nogle som ønskede at stoppe som mentorer. Vi kunne 
herefter danne os et overblik over, hvem vi skulle arbejde sammen med fremadrettet, 
for at kunne støtte de opdrættere optimalt, der ønskede hjælp via ordningen. 
    
Vi har desuden fået udarbejdet et ”fluebens-skema” som afsendes løbende til mentorer 
og deres mentees, hvilket har gjort, at tilbagemeldingen har forløbet nemmere end 
tidligere. Desuden har vi oprettet en Facebook-gruppe for rådet og mentorerne, samt 
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vi er påbegyndt en udsendelse af nyhedsbreve til mentorerne, så vi forhåbentlig kan få 
skabt en fællesskabsfølelse for os alle.   
 
Udover arbejdet med mentorer og eleverne, har vi også haft en spændende udfordring 
i afviklingen af årets moduler af ”Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse”, som 
Mentorrådet også står for. Heldigvis havde de tidligere undervisere sagt ja til at afvikle 
forårets moduler, og vi ”nye” i rådet deltog som alm. deltagere på modulerne, samtidig 
med at vi prøvede at suge en masse viden om baggrundsarbejdet for uddannelsen til 
os.    
 
Vi skulle derefter stå på egne ben med vores nye undervisere her i oktober og 
november måned. Trods små skønhedsfejl og nye lokationer forløb begge moduler 
rigtig godt og der var stor tilfredshed med det nye lokale i Hvidovre, de nye 
undervisere (og med dyrlægen, som også har været brugt på de tidligere moduler). 
Enkelte emner og spørgsmål er blevet justeret efter de nye undervisere er kommet til, 
men vi har bestræbt os på at fastholde både sværhedsgraden på spørgsmålene og 
niveauet i undervisningen, så det matcher den tidligere undervisning der har været 
foretaget.  
 
Vi har også fået udarbejdet nye mapper til kursisterne på Diplomopdrætter-
uddannelserne, hvilket har mødt stor ros og tilfredshed. Den konstruktive feedback 
der er kommet fra deltagerne efter hvert modul, er også noteret og vil indgå i 
afviklingen af de fremtidige moduler.   
 
Fakta:   
Ved årets udgang var der 12 mentorer og 12 menties. Vi prøver stadig at fordele folk 
efter både race og geografisk placering, men har også set på hvilken form for hjælp der 
ønskes. Derfor er den rigtige hjælp prioriteret højere end race og geografisk placering i 
enkelte tilfælde (f.eks. ved problematikker med sølvgen og mønsterkendskab).  
 
Der er 178 opdrættere, som har bestået alle fire moduler og som derfor kan kalde sig 
diplomopdrættere. Disse er fordelt således: 48 i 2013, 60 i 2014, 32 i 2015 og 38 i 
2016.  
 
Vi har afholdt et enkelt fysisk møde i Mentorrådet i 2016. Øvrig kontakt har været via 
vores FB-gruppe, på mail, når vi mødtes på Diplomopdrættermodulerne og via 
telefonen.   
 
Mål for 2017:    
Vi har som mål fortsat at udarbejde kendskabet til Mentorordningen, samt til 
Diplomopdrætteruddannelsen. Dette ved indlæg i ”Kattemagasinet”, via Felis Danicas 
hjemmeside, opslag i de 4 hovedklubbers Facebook-grupper, samt via vores øvrige 
kontakter i katteverdenen.   
 
Fortsætte det gode samarbejde med ordningens mentorer, samt at få bevilget penge 
fra FU til afholdelse af et møde med disse i løbet af foråret.   
 
Fastholde vores korte svartid på indkomne mails på ca. 24 timer, som vi har haft i det 
forgangne år.  
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Afvikle Diplomopdrætteruddannelsen som hidtil, under hensyntagen til at der af 
naturlige årsager, i fremtiden må forventes at være færre deltagere over tid. Dette vil vi 
i god tid tage hånd om, så vi kan vedblive at kunne tilbyde Diplomopdrætter-
uddannelsen fremadrettet.    
 
Tak til:   
Mentorrådet vil gerne takke FU for et godt samarbejde og gensidig tillid i det forgangne 
år. For hurtig respons på relevante spørgsmål og positiv tilgang til vores ideer.  
  
Selvfølgelig også en stor tak til vores dygtige Mentorer og de mentees, der har brugt 
mentorordningen i året der er gået.  I er uundværlige for ordningens arbejde.  
 
Tak til de opdrættere der har deltaget i Felis Danicas diplomopdrætteruddannelse i 
årets løb. Dejligt at der stadig er mange der har lyst til ny læring, eller at få 
genopfrisket den viden man allerede er i besiddelse af.  
 
Til sidst vil jeg som formand gerne takke mine 4 med-mentorrådsmedlemmer for et 
godt år i jeres selskab.  Tak for konstruktive ideer, god sparring, godt humør og fælles 
forståelse.  Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med jer.     
 
 
Mæglerordningens beretning, ved Esben Jørgensen 
 
Årsberetning fra Mæglerordningen 2016 
 
Årets gang: 
 
2016 har være et stille år for mæglerordningen, de henvendelser der er kommer fra 
forskellig kilde, der er brugt tid på at finde på plads i jobbet, som har givet lidt 
udfordringer på forskellig plan i forhold til de sager der har været. 
 
Der er ikke brugt meget tid i det sidste år på gøre opmærksom på mæglerne. 
 
Responstiden er på et fornuftigt niveau, og ligesom de foregående år er der plads til 
flere henvendelser. 
 
Årets arbejde: 
 
Mæglerordningen har i 2016 modtaget 6 henvendelser, og de er alle afsluttet ved årets 
udløb. 
 
 3 sager hvor killing køber havde mister deres killing pga. sygdom. 
 1 sag om manglende stamtavle rekvisition. 
 1 sag om SPK  
 1 sag om udlevering af stamtavle på avls kat 
 
 
Mål for 2017: 
 
 Fastholde en hurtig respons tid, på en uge fra første henvendelse til 

koordinatoren, som har været standart de sidste år.  
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 Udbrede kendskabet til mæglerordningen og derved blive mere synlig.  
 
Tak til:  
 
Mæglerne vil vanlig gerne takke FU, hovedklubberne’s formænd, for hurtig respons på 
medlemsstatus og andre relevante spørgsmål. 
 

4. Regnskab: 
Kasserer René Nielsen gennemgik regnskabet. Der er anvendt nye 
regnskabsprincipper for 2016, hvorfor regnskabet ikke er direkte sammenligneligt 
med tidligere år. Der blev stillet lidt spørgsmål til regnskabet fra forskellige plenarer. 
På nuværende tidspunkt mangler der at blive sendt regninger til nogle dommere. De 
vil blive sendt snarest.  
Kirsten Ulsø kommer med en bemærkning om, at regnskabet ikke er blevet revideret 
af 2 på plenarforsamlingen valgte revisorer. Flemming Vorbeck er valgt revisor og har 
gennemgået regnskabet, men derudover har FU valgt at Esben Jørgensen skulle 
revidere regnskabet, da de resterende valgte revisorer og suppleanter meldte afbud.  
Der er en debat hvorledes Felis Danica og FU skal agere fremover, såfremt vi står i en 
lignende situation hvor der ikke kan findes to valgte revisorer eller suppleanter til at 
revidere regnskabet.  
 
Kirsten Ulsø gjorde følgende indsigelse mod regnskabet: Felis Danica er ikke berettiget 
til at lade revisionen udføre af andre end de plenarvalgte revisorer eller suppleanterne 
for disse. Ved at lade revisionen udføre af en anden (ikke valgt) person tilsidesætter 
Felis Danica den garanti, som er opstået ved Plenarforsamlingens valg af revisorer og 
suppleanter. 
 
Regnskabet sendes til afstemning: 
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer. 
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer. 
Katteklubben stemmer imod godkendelsen med 6 plenarer. 
Darak stemmer imod godkendelse med 4 plenarer. 
 
Regnskabet er godkendt. 
 
Kan der gives bemyndigelse til FU, således at de fremadrettet, såfremt alle muligheder 
er udtømt, kan vælge at benytte ekstern revisor? 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

5. Optagelse af nye klubber:  
Punktet udgår, da der ikke er nogen nye klubber der har søgt om optagelse. 
 

6. Vedtægtsændringer 
a) Forslag nr. 1 fra Katteklubben: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter § 10 stk. 

1.  
Racekatten stemmer imod godkendelse med 3 plenarer. 
Jyrak stemmer imod godkendelse med 8 plenarer. 
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer. 
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer. 
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Forslaget er faldet. 
 

b) Forslag nr. 2 fra JYRAK: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 10 stk. 1. 
Racekatten stemmer imod godkendelse med 3 plenarer. 
Katteklubben stemmer imod godkendelsen med 6 plenarer. 
Darak stemmer imod godkendelse med 4 plenarer. 
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer. 
 
Forslaget er faldet. 

 
7. Fastsættelse af kontingent, priser på stamtavler, stamnavne med videre: 

a) Prisstigning på stamtavler mellem 0-3 mdr. De skal sættes op med 20 kr. 
inklusiv moms, bruttopris til opdrætter vil fremover være 220 kr. plus 5 kr. 
til velfærdspulje og der laves en standardfordeling på hele beløbet med 50 % 
til FD og 50 % til klubberne. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. Prisreguleringen gælder fra 1. juli 2017. 

 
b) Priserne på udstillingsgebyr for 1 kat sættes op med 25 kr. inklusiv moms, 

således at de fremover er 275 kr. 
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer. 
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer. 
Katteklubben stemmer imod godkendelsen med 6 plenarer. 
Racekatten stemmer imod godkendelse med 3 plenarer. 
 
Forslaget er vedtaget. Prisreguleringen gælder fra 1. juli 2017. 
 

8. Indkomne forslag 
a) Forslag nr. 1 fra forretningsudvalget: sletning af § 1.3 i Appendix A – 

nationale tilføjelser til udstillingsreglerne. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

b) Forslag nr. 2 fra forretningsudvalget: Ændring § 1.2 i Appendix A – nationale 
tilføjelser til udstillingsreglerne.  
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

c) Forslag nr. 3 fra forretningsudvalget: Ændring § 2.3 i Appendix A – nationale 
tilføjelser til udstillingsreglerne.  
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

 
d) Forslag nr. 4 fra forretningsudvalget: Sletning af § 4.1.2 – Tab af titler - i 

Felis Danicas nationale stambogsføringsregler.  
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

e) Forslag nr. 5 fra forretningsudvalget: Ændring af § 1.9 i FIFe Standard, 
General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all 
breeds. 
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Ændringsforslag fra Katteklubben: ”cats younger……” slettes. 
 
Ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

f) Forslag nr. 6 fra forretningsudvalget: Ændring af § 6.1 i FIFe Standard, 
General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all 
breeds.  
Ændringsforslag fra Katteklubben: ”moved to no ex, instead no cert” 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

g) Forslag nr. 7 fra forretningsudvalget: Ændring af FIFe Standard, General 
Part: Standard for the House Cat.  
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 

h) Forslag nr. 2 fra Katteklubben: tilføjelse af ny § 1 i Felis Danicas Nationale 
Stambogsføringsregler. 
Racekatten stemmer for med 3 plenarer. 
Katteklubben stemmer for med 6 plenarer. 
Darak stemmer for med 4 plenarer. 
Jyrak stemmer imod med 8 plenarer. 
 
Forslaget er vedtaget. 
 

i) Forslag nr. 3 fra Katteklubben: tilføjelse først i Felis Danicas Appendix A til 
FIFes udstillingsregler.  
Racekatten stemmer for med 3 plenarer. 
Katteklubben stemmer for med 6 plenarer. 
Darak stemmer for med 4 plenarer. 
Jyrak stemmer imod med 8 plenarer. 
 
Forslaget er vedtaget. 
 

j) Forslag nr. 4 fra Katteklubben: Ny § 1.5 i de nationale tilføjelser til FIFes 
avls- og registreringsregler. 
Jyrak stemmer for med 8 plenarer.  
Darak stemmer for med 4 plenarer.  
Racekatten stemmer for med 2 plenarer. 
Racekatten stemmer imod med 1 plenar. 
Katteklubben stemmer imod med 6 plenarer. 
 
Forslaget er vedtaget. 
 

k) Forslag nr. 1 fra Katteklubben og DARAK: Ændring af kategorierne i FIFes 
Show Rules. 
 
Forslaget er faldet på de respektive klubbers generalforsamlinger og kommer 
ikke til afstemning. 
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l) Forslag nr. 1 fra JYRAK: Tilføjelse til FIFes Avls- og Registreringsregler § 3.3 
Queens. 
Racekatten stemmer for med 3 plenarer. 
Katteklubben stemmer for med 6 plenarer. 
Jyrak stemmer for med 8 plenarer. 
Darak stemmer imod med 4 plenarer. 
 
Forslaget er vedtaget. 

 
m) Forslag fra Specialklubben Vantastic: Ændring af standarden for TUV 

Jyrak stemmer imod med 8 plenarer. 
Darak stemmer imod med 4 plenarer.  
Racekatten stemmer imod med 2 plenarer. 
Racekatten stemmer blankt med 1 plenar. 
Katteklubben stemmer for med 6 plenarer. 
 
Forslaget er faldet. 
 

9. Budget 2017 
Kasserere præsenterede budgettet.  
Budgettet er enstemmigt vedtaget. 
 

10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s GF. 
Der er 5 forslag til afstemning om videresendelse. 
 

a) Obligatorisk PRA på Siam/orientaler 
Jyrak stemmer imod videresendelse med 8 plenarer.  
Racekatten stemmer imod videresendelse med 3 plenarer. 
Darak stemmer for videresendelsemed 4 plenarer.  
Katteklubben stemmer for videresendelse med 6 plenar. 
Forslaget ligger over til næste år 
 

b) Huskatte 
Enstemmigt videre 
 

c) Sternum og  
d) hvide pletter  

– c og d slås sammen til ét forslag 
Enstemmigt videre 
 

e) Parring på udstillinger 
Jyrak stemmer for videresendelse med 8 plenarer.  
Racekatten stemmer for videresendelse med 3 plenarer. 
Darak stemmer imod videresendelse med 4 plenarer.  
Katteklubben stemmer imod videresendelse med 6 plenar. 
Forslaget går videre. 

 

11. Valg af kasserer 
René Nielsen, Jyrak blev valgt med akklamation. 
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12. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg 
Sammensætning af FU udestår til senere. 
  

13. Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling  
FU beslutter hvilke repræsentanter, der deltager på et senere tidspunkt. 

 
14. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter  

Kandidater til revisorposter: 
Dorte Seierø, Katteklubben  10 stemmer 
Flemming Vorbeck, Jyrak 11 stemmer 
Esben Jørgensen, Jyrak  8 stemmer 
Beata Fröhlich, Darak 12 stemmer 
 
Beata Fröhlich og Flemming Vorbeck er valgt som revisorer. 
 
Kandidater til revisorsuppleantposter: 
Dorte Seierø, Katteklubben 13 stemmer 
Esben Jørgensen, Jyrak 11 stemmer 
John Bøves, Jyrak  10 stemmer 
 
Dorte Seierø og Esben Jørgensen er valgt som revisorsuppleanter. 
 

15. Valg af 2 medlemmer af Felis Dancias Avlsråd. 
Lissi Ohlsson, Katteklubben og Anne-Louise Nygaard Sadek, Jyrak er valgt med 
akklamation  
 

16. Valg af Mentorråd  
Udgår ingen medlemmer på valg 
 

17. Eventuelt 
Mette Mejdal foreslår en diktafon til referenten. Susanne Wehnert udtrykker ønske om 
et bedre samarbejdsklima hovedklubberne imellem. 

 

Plenarforsamlingen sluttede kl. 17:18 
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