Landsforeningen Felis Danica
Referat af plenarforsamling 2018

Formanden bød velkommen til plenarforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Ole Amstrup blev valgt som dirigent, Beata Fröhlich som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne, og derfor
beslutningsdygtig.
Plenarer:
DARAK er repræsenteret af 4 plenarer:
Mette Usbeck, Dortemarie Kaplers Nielsen, Helle Sivkjær, Beata Fröhlich
Katteklubben er repræsenteret af 6 plenarer:
Inge Nord, Kirsten Ulsø, Dorthe Seierø Eltong, Inge Christine Bonefeld Nielsen, Marianne SeifertThorsen, Lars Seifert-Thorsen.
JYRAK er repræsenteret af 8 plenarer: Susanne Wehnert, Brian Sørensen, Ole Amstrup, Dorthe
Elwarth, Simone Søderberg, Tina Pedersen, Mette Mejdahl, Kira Marseen
Racekatten er repræsenteret af 3 plenarer:
Camilla Scharff, Pia Børgesen, Annie Ortmann Dahl
Råd mm:
Avlsrådet er repræsenteret af Eva Køhler, Esben Jørgensen, Lissi Ohlsson
Mentorrådet er repræsenteret af Lisette Henriksen, Brian Daugaard, Flemming Vorbeck
Kattemagasinet: Anne Løhr
Mæglerordningen er repræsenteret af: Helle Højby, Pia Kelgaard
Specialklubber:
Rex & Sphynx Klubben: John Bøwes, Jacob Vedel
Dansk Siameser og Orientaler Ring: Charly Riis, Kamilla Tholstrup
Ragdoll Klubben Danmark: Jesper Langkjær, Niels Lynge
SUA Abyssinier & Somali: Anne Løhr
Persian & Exotic Cat Society: Nanna Mikkelsen, Flemming Mikkelsen
Den Hellige Birma: Linda Grøtner Nielsen, Pia Falk Thuesen
Européklubben: Eva Køhler
Maine Coon Klubben Danmark: Stine Bugge Skjødt, Simone Søderberg
Norsk Skovkattering Danmark: Annie Ortmann Dahl, Helene Carstensen
2. Valg af stemmetællere:
Katteklubben – Kirsten Ulsø
Racekatten – Camilla Scharff
Jyrak – Simone Søderberg
Darak – Mette Usbeck
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3. Formandens beretning:
Lad mig starte med årets nøgletal for antal medlemmer og plenarer:
Medlemmerne fordelte sig pr. 31.12.2017 således:
Klub

2009

DK
JK
KK
RK
I alt
Difference

529
1085
245
727
2586

2010
559
989
341
580
2469
-117

2011
529
785
387
480
2181
-288

2012
464
793
439
380
2076
-105

2013
415
751
414
355
1935
-141

2014
379
730
450
322
1881
-54

2015
301
628
470
323
1722
-159

2016
350
569
464
281
1664
-58

2017

2018

330
712
519
268
1829
165

316
676
539
238
1769
-60

Det giver nedenstående plenar fordeling – hvilket svarer fuldstændigt til fordelingen fra sidste år:
Klub
Plenarer
DARAK:
4
JYRAK:
8
Katteklubben:
6
Racekatten:
3
Årets begivenheder og møder
2017 har – efter plenarforsamlingen – været præget af en vis mathed, efter nogle år med heftig
aktivitet, men det har også været et år, der har givet anledning til en del diskussion om de
forventninger, medlemmerne af vores 4 medlemmer – hovedklubberne – har til leverancer fra Felis
Danica, og dette bør give anledning til at iværksætte en generel debat om fordelingen af opgaver
mellem hovedklubber og Felis Danica.
Som udgangspunkt er systemet enkelt: som person er man medlem af en hovedklub, og alle ydelser i
form af information og inddragelse, salg af stamtavler, afholdelse af udstillinger og medlemsmøder
leveres af hovedklubberne til deres medlemmer. Enkelte opgaver har klubberne valgt at samle i Felis
Danica, fordi det giver mulighed for bedre udnyttelse af de til rådighed stående ressourcer, bedre
økonomi og mere ensartede leverancer. Dette gælder selve produktionen af stamtavler, udarbejdelse af
det fælles blad, Kattemagasinet, og den fælles Diplomopdrætteruddannelse, og for disse leverancer
gælder det, at det er klubberne, der står bag, klubberne, der leverer gennem den fælles
samarbejdsorganisation, Felis Danica.
Udfordringen for klubberne er at fastholde medlemmernes forståelse af, at det er der, medlemmet har
sit ståsted, og der, medlemmet skal henvende sig for at få del i disse ydelser, og det synes at blive
sværere år for år. Om dette skyldes manglende profilering fra klubbernes side er svært at sige, men det
er en nærliggende tanke. Medlemmerne er svære at få ind i folden, og når de er kommet ind, forsvinder
de hurtigt igen – måske over i en anden klub eller måske helt ud af katteverden.
Vi bliver nødt til at få afklaret disse ting på en måde, der gør det gennemsigtigt for medlemmerne. En
del af denne proces er også at gøre det klart for medlemmerne hvilke opgaver, der rent faktisk løftes af
Felis Danica og hvilke, der løftes af hovedklubberne og måske også sætte nogle ressourceestimater på.
Det er nemlig svært at finde folk, der både kan og vil gå ind i frivilligt, ulønnet arbejde og år efter år
lægge 100-vis af timer i organisationsarbejde, kun for at blive belønnet med utak, og i nogle tilfælde,
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direkte tilsvining, fra de folk, der nyder godt af dette arbejde. Typisk er det de samme personer, der skal
trække læsset i flere forskellige sammenhænge.
Vi har det inde på kroppen i Forretningsudvalget, hvor det har vist sig særdeles svært at finde folk, der
er villige til at give en hånd med i Kattemagasinet redaktion og hjælpe vores hårdtarbejdende redaktør.
De 2 repræsentanter, som hver klub udvælger til at sidde i FU, er typisk folk, der i forvejen udfører et
stort stykke arbejde i egen klub, og som derfor har begrænset tid til at arbejde for Felis Danica. Det er en
udfordring, som ikke umiddelbart har nogen løsning.
Økonomien i Felis Danica har været sat under pres siden sidste års plenarforsamling. En beslutning om
hvorledes indtægten ved salg af stamtavler skulle fordeles mellem FD og klub blev truffet uden at være
baseret på en konsekvensberegning. Det har efterfølgende vist sig at konsekvensen er, at klubberne fra
1.7.2017 fik et væsentligt prisnedslag på især importer og basis-stamtavler. Felis Danica har derfor i
sidste halvår af 2017 mistet en indtægt på ca. 30.000. I tillæg er den prisforhøjelse, som blev vedtaget
sidste år, gået ubeskåret til klubberne. Det forventede tab i 2018 er på godt 50.000.
Felis Danica har en fornuftig likvid beholdning, og kan derfor som udgangspunkt tåle et sådant tab, men
på den lange bane vil formuen blive udhulet, og det vil være umuligt for Felis Danica at foretage de
investeringer, som begynder at presse sig på, til tidssvarende IT-systemer.
Tilbage i 2009 begyndte vi at kigge på at skifte vores gamle Microsoft Access baserede system ud, og vi
havde blandt andet kig på det daværende svenske system. Vi var kommet så langt, at vi var i gang med
de forberedende øvelser, da det viste sig, at svenskerne ikke var i stand til at levere varen på grund af
problemer hos deres leverandør. Et andet problem var, at vores database var blevet delt i 2, og at der
ikke var konsistens i vores data. Vi besluttede derfor at rekonstruere vores eget system, så det kunne
klare endnu nogle år, mens vi lavede fejlretning på vores data. Det er nu 9 år siden, og i mellemtiden er
behovet for at kunne tilgå systemet online blevet større og større; klubberne og opdrætterne har ønsker
om ny funktionalitet, og vi er ved at nå grænsen for, hvad systemet kan trække. Det er derfor relevant,
at vi igen kigger os omkring for at finde et nyt system, der kan bringe os videre og forhåbentligt gøre
nogle af vores arbejdsprocesser lettere. Kigger vi på processen for det at bestille en helt almindelig
stamtavle, bliver det hurtigt klart, at det er en proces, der kan afføde mange tilbageløb og dermed lang
leveringstid – noget af det, vores kunder, klubberne, og deres kunder, opdrætterne, har svært ved at
forstå og acceptere. Kan vi finde et system, der gør livet lettere for alle parter, vil det være en stor
fordel. Det må forventes at anskaffelsen af et nyt system vil kræve en større investering.
Sagsbehandling via e-mail klarer en væsentlig del af arbejdet, og derudover har der i årets løb været
afholdt en række møder i Forretningsudvalget, primært som online-møder. I januar afholdt FD det årlige
møde med Specialklubber, råd og øvrige Felis Danica tilknyttede funktioner.
Stambogsføring
I 2017 blev der udstedt i alt 3260 nye stamtavler, hvilket er et fald i forhold til 2016 på 75 (2,25 %) – ikke
voldsomt meget, og der er da noget, der tyder på, at kurven er ved at være fladet ud:
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Det gennemsnitlige antal stamtavler per medlem er steget en smule i forhold til sidste år – og det er en
tendens, vi gerne ser fortsætte.
ÅRSTAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

MEDLEMMER STAMTAVLER GNS.
2582
7313 2,83
2468
5991 2,43
2181
5325 2,44
2076
4738 2,28
1935
4565 2,36
1881
4045 2,15
1722
3709 2,15
1664
3510 2,11
1829
3335 1,82
1769
3260 1,84

Antal stamtavler pr klub
Klub
Antal
DARAK

793

JYRAK

1166

KATTEKLUBBEN

664

RACEKATTEN

637

Grand Total

3260

Fordeling på kategorierne

3

Kat. 1

369
970
727

Kat. 2
Kat. 3
Kat. 4
Øvrige

1191
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Tallene fordeler sig som sådan:
Kategorier og racer
Ikke anerkendt LH
Ikke anerkendt langhår
Ikke anerkendt KH
Ikke anerkendt korthår
Kat. 1
Exotic
Hellig Birma
Perser
Ragdoll
Tyrkisk Van
Kat. 2
American Curl Langhår
Maine Coon
Norsk Skovkat
Sibirisk Kat
Kat. 3
Bengal
British Longhair
British Shorthair
Burmeser
Burmilla
Egyptisk Mau
Europé
Korat
Kurilean Bobtail KH
Kurilean Bobtail LH
Ocicat
Kat. 4
Abyssinier
Balineser
Cornish Rex
Devon Rex
Orientalsk Korthår
Orientalsk Langhår
Peterbald
Russian Blue
Siameser
Somali
Sphynx
Hovedtotal

Antal
1
2
123
380
190
276
1
1
662
471
57
89
24
321
154
1
6
63
5
7
44
13
89
12
8
3
57
3
8
28
88
20
53
3260
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Hvis vi tilpasser gamle data til de nye kategorier, ser udviklingen således ud:
Diff
Kategorier
Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017
16:17
Kat. 1
Exotic
80
69
123
54
Hellig Birma
473
356
380
24
Perser
269
219
190
-29
Ragdoll
246
249
276
27
Tyrkisk Van
10
9
1
-8
Total kat. 1
1078
902
970
68
Kat. 2
American Curl Langhår
0
1
1
0
Maine Coon
708
706
662
-44
Neva Masquerade
3
2
-2
Norsk Skovkat
569
496
471
-25
Sibirisk Kat
74
77
57
-20
Total kat. 2
1354
1282
1191
-91
Kat. 3
Bengal
87
136
89
-47
British Longhair
1
8
24
16
British Shorthair
294
343
321
-22
Burmeser
117
141
154
13
Burmilla
7
19
1
-18
Chartreux
1
0
0
0
Egyptisk Mau
3
0
6
6
Europé
60
45
63
18
Korat
13
16
5
-11
Kurilean Bobtail KH
14
1
7
6
Kurilean Bobtail LH
52
24
44
20
Ocicat
14
16
13
-3
Selkirk Rex Korthår
1
4
0
-4
Selkirk Rex Langhår
1
14
0
-14
Singapura
0
1
0
-1
Snowshoe
1
0
0
0
Total kat. 3
666
768
727
-41

Diff %
78,26
6,74
-13,24
10,84
-88,89
7,54
0,00
-6,23
-100,00
-5,04
-25,97
-7,10
-34,56
200,00
-6,41
9,22
-94,74
40,00
-68,75
600,00
83,33
-18,75
-100,00
-100,00
-100,00
-5,34
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Kat. 4
Abyssinier
Balineser
Cornish Rex
Devon Rex
Don Sphynx
Orientalsk Korthår
Orientalsk Langhår
Peterbald
Russian Blue
Siameser
Somali
Sphynx
Total kat. 4
Ikke anerkendt
LH
KH
Total ikke anerkendt
Grand Total

76
7
8
5
9
85
7
13
34
105
32
29
410

87
13
3
0
8
45
19
1
49
96
20
42
383

89
12
8
3
0
57
3
8
28
88
20
53
369

2
-1
5
3
-8
12
-16
7
-21
-8
0
11
-14

0
2
2

0
0
0

1
2
3

1
2
3

3510

3335

3260

-75

2,30
-7,69
166,67
300,00
-100,00
26,67
-84,21
700,00
-42,86
-8,33
0,00
26,19
-3,66

-2,25

Leveringstiderne på stamtavler er ofte oppe til debat i diverse fora. Vi har afskaffet anvendelsen af
almindelig post mellem stambogsfører og stambogssekretær, og det har hjulpet ganske meget på
situationen. Desværre tager det stadig sin tid at sende fra stambogssekretær til opdrætter. Men vi
holder øje med udviklingen og prøver at finde de bedste løsninger.
På mødet i januar med specialklubberne gennemgik vi hele det workflow, der arbejdes efter og fulgte en
stamtavle fra opdrætter afsender bestilling og til den færdige stamtavler lander hos opdrætter. Det stod
vist klart for alle, at den største gevinst på tiden kan hentes, hvis opdrætteren er meget præcis i sin
bestilling, har alle informationer med i første omgang, og sikrer sig, at alle dokumenter er tydeligt
læsbare. Det er en stor tidsrøver, hvis en stamtavle skal sendes frem og tilbage flere gange, fordi der
mangler information, eller den ikke kan tydes korrekt.
KatteMagasinet
Vi er meget glade for, at vi i 2017 fik ny redaktør for bladet, og Anne Løhr har formået at få 4
interessante og flotte blade ud i 2017, i samarbejde med Vivi Fletcher, der som sædvanligt har stået for
layoutet. Tak for den store indsats!
Men det er hårdt arbejde at sætte et blad sammen, og da vi ikke som håbet har fået frivillige til at melde
sig til at deltage i en redaktionsgruppe, har klubberne måttet tage opgaven på sig at finde én person fra
hver klub, der på klubbens vegne kan hjælpe med at skaffe stof. Det er indtil nu lykkedes for 2 af
klubberne at finde sådan en person, og forhåbentligt kommer de 2 andre også snarest på banen.
Titeltagerne fylder stadig godt i spalterne og det er vi meget glade for, så bliv endelig ved med at lægge
billeder og titler op på vores online løsning.
Det kniber desværre til gengæld gevaldigt med at skaffe annoncer. Sidste år forsøgte vi os med et
bureau, men det ændrede ikke rigtigt på resultaterne; nu mangler vi så til gengæld en person, der vil gå
ud og sælge annoncer til bladet.
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FIFe
Generalforsamlingen i 2017 blev afholdt i Bratislava, Slovakiet, hvor formanden repræsenterede Felis
Danica med Inge Nord som bisidder. Vanen tro kunne I følge med i de forskellige vedtagelser via
formandens blog, og det efterfølgende referat i KatteMagasinet.
Der var atter 3 forslag med fra Felis Danica, hvoraf kun ét blev mødt med velvilje, nemlig ændringerne til
FIFe standardens ”General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all breeds”, hvor
vi fik flyttet ” All white spots which are not permitted in the standard” fra at udløse diskvalifikation til at
betyde at der ikke kan gives Excellent. Den modsatte vej flyttede ” Any fixed deviation of the sternum or
xipisternum”, sådan at dette udløser diskvalifikation med mindre der er tale om katte i kastratklasserne.
På generalforsamling trådte Dorte Kaae desværre tilbage som Vicesekretær for FIFe. Dorte blev afløst af
Charles Spijker. Jeg vil gerne sige tak til Dorte Kaae for de mange år, hun på bedste vis har
repræsenteret dansk kattesport i FIFe – hun har ydet en kæmpemæssig indsats. Dorte er nu af FIFe
udnævnt til Æresdommer.
Der blev godkendt 3 racer på denne generalforsamling: British Longhair (BLH) i kategori 3, Selkirk Rex
(SRL/SRS): samtidigt flyttede racen fra Kategori 2 til Kategori 3, og endelig blev Thai (THA) godkendt i
kategori 4.
Der blev vedtaget en række undtagelser fra antallet af certifikater for de enkelte titler i forskellige,
afsidesliggende lande, og der var andre forslag, som ikke blev vedtaget, om at gøre det lettere at opnå
titler. Den generelle tendens synes at være, at der skal være flere og flere titler at kæmpe om, og det
skal være nemmere og nemmere at opnå disse. Det er en diskussion, der sikkert vil fortsætte i de
kommende år.
Mentorråd, Avlsråd og Mægling
De respektive repræsentanter for Mentorråd og Avlsråd aflægger deres egen beretning efterfølgende.
Vores koordinator for mæglerordningen har valgt at stoppe, og vi har nu fået nye kræfter på posten. Det
kan være en tung opgave at løfte, fordi man her skal gå ind i en konfliktsituation og man risikerer at se
folk fra deres værste side, så det er ikke så underligt, at det kan tære på kræfterne og lysten til at prøve
at hjælpe andre, der ikke vil hjælpes.
Uanset hvad skal der lyde en stor tak til alle, der er involverede i at løse opgaver for Felis Danica –
mentorråd, de tilknyttede mentorer, avlsråd, mæglere: I er uundværlige.
Sundhedsudvalg
I foråret fremsatte Katteklubben et forslag om, at Felis Danica skulle have et sundhedsudvalg, og ideen
blev vel modtaget af de andre klubbers repræsentanter. Tanken bag udvalget er, at det skal have en
rent rådgivende funktion, og at det skal være rådgivende i forhold til Felis Danicas forretningsudvalg,
klubberne – ikke mindst klubbernes sygdomskonsulenter, avlsråd, mentorråd og mæglerordning.
Udvalget skal der imod ikke have kontakt med de enkelte medlemmer af klubberne.
For at få bearbejdet dette, besluttede forretningsudvalget at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne
prøve rollen af og komme med input til hvorledes reglerne for et sådant udvalg skulle være. Det har nu
resulteret i et forslag fra forretningsudvalget til denne plenarforsamling.
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Felis Danicas web
Vores open-source løsning har vist sig at køre fint. Vi har haft et par enkelte fejl undervejs, primært på
grund af opdateringer, men de er hurtigt blevet løst, og vi kan stadig se, at vores sider bliver flittigt
brugt, ikke mindst til opslag i databasen, registrering af titler og indsendelse af titeltagere til
KatteMagasinet.
Det betyder også, at der løbende kommer ønsker ind om yderlig udbygning af løsningen, og det kigges
der på.
Forretningsudvalget
Vi har haft en god kontinuitet i forretningsudvalget, men som tidligere nævnt, er der ikke mange
ressourcer til rådighed til at løfte opgaverne, der dukker op.
Det smitter desværre også ind imellem af på samarbejdet, at man har forskellige holdninger i de enkelte
klubber. Det kan næppe helt undgås, men jeg vil dog fremsætte det ønske, at man – når man er samlet i
Felis Danica regi – sætter fællesskabet i højsædet.
Jeg håber, det nye år kan bringe en konstruktiv debat om hvad vi forventer af hinanden, og hvem, der
skal løse hvilke opgaver: forventningsafstemning er en grundlæggende forudsætning for succes.
Plenarforsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.
a) Avlsrådets årsberetning:
Generelle og racespecifikke avlsanbefalinger
I 2017 har avlsrådet arbejdet videre med de racespecifikke avlsanbefalinger. Det er gået langsommere
end ønsket, men sådan er vilkårene ind imellem, fordi der er tale om frivilligt arbejde, der må vige for
arbejde, sygdom og andre af livets udfordringer. I år har der været en ekstra udfordring i at indkøre 2 ny
medlemmer, og rollen som kontaktperson er overgået til et andet medlem.
De færdige racespecifikke avlsanbefalinger bliver løbende offentliggjort på Felis Danicas website under
Opdræt > Avl & Registrering > Avlsanbefalinger.
Vi fortsætter arbejdet med de resterende racer i de nye år.
Specialklubberne er fortsat frit stillet med hensyn til, hvilke kommentarer og forklaringer de må ønske at
tilføje til avlsanbefalingerne på deres egne websites.
Der ud over har avlsrådet tilføjet en kort vejledning til opdrættere, der gerne vil have en overordnet
forståelse af, hvad et avlsprogram går ud på, og hvilke overvejelser man bør gøre sig, inden man kaster
sig ud i et sådant. Avlsrådet rådgiver alle, der ønsker at starte et avlsprogram uanset udformning, og alle
avlsprogrammer, der involverer udkrydsning til anden race eller til huskat, skal have avlsrådets
godkendelse.
Avlsrådet har generelt opdateret al avlsrådsrelateret information på Felis Danicas website, og den vil
bliver holdt løbende vedlige, så man altid under Felis Danica > Organisation > Avlsråd kan finde listen
over medlemmer og en up to date forretningsorden for rådet.
Årets gang
I 2017 har vi fortsat med at afholde møder med specialklubber om helbredsmæssige udfordringer i
avlen og om avlsanbefalinger, som er specifikke for den enkelte race, og det fortsætter vi med i de
kommende år.
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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.
Der har kun været 5 sager i 2017:
•
•
•
•
•

1 omhandlende problem med at få transfer på en importeret kat.
1 omhandlende dispensation til en parring mellem siam og sølv orientaler.
1 omhandlende ændring til et avlsprogram.
1 omhandlende import af kat med udkrydsning i stamtavlen
1 omhandlende usikkerhed om faderskab til en kat

Behandlingstiden for de fire sager har ligget på under 1 uge, en enkelt sag har pga. af juleferie trukket
noget længere ud.
Vi får stadig ofte sager til behandling med en meget kort deadline, og avlsrådet har været i stand til at
overholde disse deadlines i alle tilfælde.
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 2017 har der været 20
forespørgsler via mail, som alle er blevet klaret af avlsrådets kontaktperson, Eva Køhler.
De har omhandlet følgende:
• Henvendelse vedr. Stamtavle-bagside: 1
• Henvendelse vedr. fejl hos købt killing: 2
• Henvendelse vedr. forholdsregler ved køb af ny kat (gamle kat døde tidligt af arvelig sygdom):
1
• Henvendelse vedr. studie om katte: 2
• Henvendelse vedr. importstamtavler: 7
• Henvendelse vedr. regler og praksis omkring stamnavn og stamtavler: 7
• Ingen af disse forespørgsler har resulteret i en sag i Avlsrådet, i stedet er der blevet henvist til
FU, hovedklub og evt. Forbrugerklagenævnet, hvis ikke vejledningen fra Avlsrådets
kontaktperson har kunnet løse problemet.
Fokus på kortsnudede racer
I september blev der afholdt en international konference for smådyrsdyrlæger i København. Tre
medlemmer af avlsrådet og 2 medlemmer af FU deltog i en opdrætterdag om sund avl, som blev afholdt
i sammenhæng med konferencen.
En udløber af konferencen har været et skarpt fokus på kortsnudede racer, som har udmøntet sig i en
række udtalelser til pressen og nogle hensigtserklæringer fra dyrlæger, og ikke kun i Danmark.
I Danmark har Dyrlægeforeningen indkaldt til et indledende møde om de kortsnudede racer blandt
smådyrene med henblik på at etablere en arbejdsgruppe, der kan udarbejde nogle initiativer til at
påvirke opdrættere og potentielle ejere til at tænke sig om, når de opdrætter, respektive køber
kortsnudede dyr.
FD var også inviteret og undertegnede repræsenterede Avlsrådet.
Fokus var i udpræget grad på hundene, bl.a. fordi der også er langt større viden om hundenes
problemer end om kattenes, da der er indsamlet data om hundene gennem en række videnskabelige
studier, og fordi de kortsnudede hunderacers populært vokser eksponentielt i disse år. Susanne
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Wehnert, der repræsenterede FU, og undertegnede var dog enige om, at vi fortsætter med at deltage i
følgegruppens møder, så vi kan holde os orienterede om udviklingen i arbejdet.
Avlsrådets sammensætning og arbejdsgang
Avlsrådet består af et bredt udvalg af erfarne katteopdrættere fra hele landet. Lige for tiden består det
af 3 jyder og 2 sjællændere, og vi repræsenterer et bredt udsnit af racer.
Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af geografi og racer baseret på en stærk gensidig respekt.
Desværre har Esben Jørgensen valgt at træde ud af Avlsrådet i år, da tiden ikke længere rakte til alle
Esbens mange gøremål. Esben har været en helt fantastisk samarbejdspartner i Avlsrådet. Med
jordbunden jysk humor og realitetssans har han altid formået at bidrage positivt til de opgaver, som
Avlsrådet skal løse.
Jeg vil personligt savne Esbens bidrag.
Avlsrådet fortsætter selvfølgelig, selvom medlemmerne skiftes ud, og derfor vil jeg gerne slutte af med
at byde et nyt medlem velkommen til avlsrådet. Det er vigtigt for os, at vi repræsenterer så bredt et
udvalg af racer som muligt, og ikke kun de gamle racer. Vi ønsker også at have en bred geografisk
repræsentation. Det lever vi fortsat op til med vores nye medlem.
I Avlsrådet vil vi fortsat gøre vores bedste for at hjælpe og støtte opdrættere og klubber til fordel for
vore katte, uanset race.
Birgit Hartoft, formand for Felis Danicas Avlsråd
Plenarforsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.
b) Mentorrådets årsberetning:
Årets gang:
2017 blev året, hvor vi i Mentorrådet nu fuldt ud, har fundet ud af at udnytte og supplere hinandens
kompetencer internt i rådet. Dette har betydet, at vores arbejdsgang i rådet nu fungerer 100 % optimalt,
og alle ved hvad hver især har af arbejdsområder, og vi kan derfor hjælpe og dække hinanden internt.
Det har givet noget ro i det daglige arbejde, så vi har fået tid til at arbejde på andre opgaver vi havde
ønske om. Vi har blandt andet fået lavet nogle flotte ”roll-ups” med information og pr for
Diplomopdrætteruddannelsen. Der er placeret en i vest og en i øst. Disse vil efter aftale med
hovedklubberne blive medbragt på alle de udstillinger det er muligt.
Årets arbejde:
Årets møde i Mentorrådet foregik kort tid efter Plenarforsamlingen. Denne gang hos Lailah i det jyske.
Det blev også denne gang et heldagsmøde, hvor vi fik drøftet året der var gået og året der lå forude.
2017 blev også året, hvor vi kom igennem alle 4 moduler med de nye undervisere på
Diplomopdrætteruddannelsen. Der har løbende været lidt justeringer og flytning af materiale, men
selve pensummet på de 4 moduler er uændret i forhold til de tidligere års moduler. Det samme med
spørgsmålene, der også kun har fået en mindre make-over.
Alle underviserne har fået rigtig god feedback, så vi fastholder disse fremover. Dog har dyrlæge
Marianne Rasmussen ønsket at stoppe som underviser, og har i stedet overladt stafetten til dyrlæge
Tine Bondo, som er medejer af Husum Dyreklinik. På det sidste modul Marianne Rasmussen underviste,
var Tine Bondo medunderviser, så vi forventer, at overgangen til ny dyrlæge som underviser ikke vil give
anledning til problematik eller ændringer.
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Vi fik i september også afholdt det længe ventede møde med ordningens mentorer. Dette blev afholdt
som et heldagsmøde, hvor vi havde både formanden for Felis Danica, samt en repræsentant fra
Avlsrådet til at komme og fortælle nyt inden for deres respektive felter. Derudover havde vi også selv
sammensat et program for dagen, med punkter der berørte vores mentorers arbejdsområder. Det blev
en dag med rigtig gode debatter og drøftelser om div. problemstillinger, som man kan komme ud for
som mentor i ordningen. Det var rigtig dejligt at få samlet os alle, og med den positive tilbagemelding
der efterfølgende var fra mentorerne, er det helt klart et møde der tåler en gentagelse en anden gang.
Selve mentordelen i ordningen forløber stille og roligt. Der kommer lidt nye mentees og der er ca.
samme flow i afslutningen af mentees der kan stå på egne ben. Vi har i året løb, fået en lille håndfuld
mentees, som på hver sin måde har krævet lidt ekstra resurser. Den udfordring har de tildelte mentorer
taget imod på flotteste vis, og har ydet en større indsats, end vi kunne forvente og turde håbe på var
mulig. Vi er faktisk rigtig glade for alle de 15 mentorer vi har tilknyttet ordningen, og det virker som om,
at det tidligere omtalte møde i september, har givet grobund for lidt mere samarbejde på kryds og
tværs. De skemaer som vi udsender med fastlagte intervaller, bliver besvaret af både mentorer og
mentees og er der noget som skaber anledning til en uddybning eller handling, reagerer vi prompte på
det. Vi har oprettet en Facebook-gruppe, for både Mentorrådet og mentorerne, så vi altid kan komme i
kontakt med hinanden 24/7. Den bliver også brugt til vidensdeling, nyheder og lign. Den kunne godt
blive mere brugt, men den er der dog som en mulighed.
Fakta:
Ved årets udgang var der 15 mentorer og 9 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.
Der er 197 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, 38 i 2016 og 19 i 2017.
Vi har afholdt et enkelt fysisk møde i Mentorrådet i 2017. Øvrig kontakt har været via vores FB-gruppe,
på mail, når vi mødtes på Diplomopdrættermodulerne, div. udstillinger og via telefonen.
Desuden har vi været repræsenteret på årsmødet med FU, råd og SPK, samt på Plenarforsamlingen.
Mål for 2018:
Vi har som mål fortsat at udarbejde kendskabet til Mentorordningen, samt til
Dipomopdrætteruddannelsen. Dette ved at fortsætte med indlæg i ”Kattemagasinet”, via Felis Danicas
hjemmeside, opslag i de 4 hovedklubbers Facebook-grupper, vores nye roll-ups, samt via vores øvrige
kontakter i katteverden.
Fortsætte det gode samarbejde med ordningens mentorer, samt forsat følge aktivt op på den indkomne
respons på de udsendte svarskemaer.
Fastholde vores korte svartid på indkomne mails på ca. 24 timer, som vi har haft i det forgangne år.
Vi vil i samråd med Forretningsudvalget, drøfte og afprøve en ny afvikling af de 4 moduler på
Diplomopdrætteruddannelsen fra 2019. Dette grundet færre deltagende kursister på modulerne, samt
rettidig økonomisk omhu for uddannelsen.
Tak til:
Mentorrådet vil gerne takke FU for et godt samarbejde og gensidig tillid i det forgangne år. Tak for
hurtig respons på relevante spørgsmål og positiv tilgang til vores ideer.
Selvfølgelig også en stor tak til vores 15 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.
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Til sidst vil jeg som formand gerne takke mine 4 med-mentorrådsmedlemmer for et godt år i jeres
selskab.
Jeg glæder mig til forhåbentlig at fortsætte det gode samarbejde med jer alle de næste 2 år.
Plenarforsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.
c) Mæglerordningens årsberetning:
Årets gang:
2017 har været et år for mæglerordningen, med lange svartider, som ikke kan være tilfredsstillende,
hverken kunder eller FD.
De sager der har været igennem i år har ikke kunnende løses, men kun lukkes med at være enige om at
være uenig, og jeg vil på det kraftigste opfordre til få skrevet kontrakt, som sikkerhed både som køber
og sælger.
Årets arbejde:
Mæglerordningen har i 2017 modtaget 10 henvendelser, hvor 5 er blevet til sager, de er alle afsluttet
ved årets udløb.
• Køber og sælger havde ikke skrevet forventningerne ind i deres kontrakt
• Manglende betaling
• Kat ”solgt” uden kontrakt
• Avlskat med sternumkrog
• Forfejlet forsøg i at følge kontrakten.
Min afgang:
Jeg har ikke kunnende leve op til mine egne forventninger, som koordinator for FD
Som følge af dette har jeg trukket mig fra alt arbejde i FD,
Det har været lærerigt.
På vegne af Mæglerordningen under Felis Danica
Esben Jørgensen
Plenarforsamlingen tog beretningen til efterretning uden bemærkninger.
4. Regnskab:
Kassereren gennemgår regnskabet.
Kommentarer: Der stilles spørgsmål fra forsamlingen om mentorrådets budget samt til udgifterne til
opdrætteruddannelsen. Mentorråd har et budget på 5000 kr. plus ekstrabevilling på 6000 kr. til
mentorrådsmøde. Udgifterne til Diplomopdrætteruddannelsen og seminarer er lagt sammen i en post
på regnskabet. Diplomopdrætteruddannelsen har i 2017 har kostet 28.153 kr.
Der er ikke yderligere kommentarer til regnskabet.
Regnskabet sendes til afstemning:
• Racekatten stemmer for med 3 plenarer.
• JYRAK stemmer for med 8 plenarer.
• Katteklubben stemmer for med 6 plenarer.
• DARAK stemmer for med 4 plenarer.
Regnskabet er godkendt.
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5. Optagelse af nye klubber:
Punktet udgår, da der ikke er nogen nye klubber der har søgt om optagelse.
6. Vedtægtsændringer (kræver 2/3 flertal – 14 plenarer):
a) Forslag nr. 1 fra forretningsudvalget:
Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter - Ny § 15 – alle efterfølgende paragraffer renummereres.
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.
Forslaget er faldet
b) Forslag nr. 1 fra Katteklubben: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter – Ny § 17
Inge Nord præsenterer forslaget. Tidsrammen er ændret til 1 måned.
Forslaget trækkes med pålæg til FU om at udarbejde forslag til næste års plenarforsamling.
c) Forslag nr. 2 fra Katteklubben: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter – Ny § 12
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.
Forslaget er faldet
d) Forslag nr. 3 fra Katteklubben: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter – Nyt stk. 6 til § 7
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.
Forslaget er faldet
7. Fastsættelse af kontingent, priser på stamtavler, stamnavne med videre:
Nyt forslag: Fordelingsnøgle 42/58 pr 1. januar 2019
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenaer
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Forslag: Pris pr medlem stiger fra 30 kr. til 50 kr. pr 1. januar 2019
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
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Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Forslag for brug af ikke FD-registrerede hankatte som import.
Første gang, der registreres afkom efter en hankat der ikke er registreret i Felis Danicas stambog,
udløser et engangsgebyr (registreringsgebyr) svarende til prisen for en importstamtavle. Efterfølgende
brug af denne hankat udløser ikke.
Prisstigningen er gældende pr 1. juli 2018
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Forslag om prisen for import af kat med ikke-FIFestamtavle skal stige.
Jyrak og Racekatten foreslår 500kr for en FIFe-import 500 kr. og ikke-FIFe750 kr.
Nyt forslag import:

FIFe 450 kr.
Ikke FIFe 650 kr.

Prisstigningen er gældende pr 1. juli 2018
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
8. Indkomne forslag
a) Forslag nr. 2 fra forretningsudvalget: Ændring til ”Felis Danicas appendiks A til FIFes
udstillingsregler” – ny tekst til punkt 1.3
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.
Forslaget er vedtaget.
b) Forslag nr. 3 fra forretningsudvalget: Ændring af Felis Danicas Nationale stambogsføringsregler §
2.3.2 – gældende fra 1. januar 2019
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
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c) Forslag nr. 4 fra forretningsudvalget: Tilføjelse til ”Regler for mæglerordning”
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer imod godkendelsen med 6 plenarer. GF var imod tvang
Darak stemmer imod godkendelse med 4 plenarer. GF var imod tvang
Forslaget er vedtaget.
d) Forslag nr. 1 fra Jyrak og Racekatten:
Tilføjelse til ”Felis Danicas appendiks A til FIFes udstillingsregler”
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
Forslaget er vedtaget.
e) Forslag nr. 2 fra Jyrak: Ændring af standarden for Peterbald
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
f) Forslag nr. 4 fra Katteklubben:
Tilføjelse til FIFes udstillingsregler § 4.15 Junior Winner (JW)
Racekatten stemmer for 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.
Forslaget er vedtaget.
9. Budget 2018
Budgettet skal revideres på baggrund af de forslag, der er vedtaget i løbet af dagen. FU beder om lov
til at fremsende et revideret budget. Der tages forbehold for indtægterne i 2018. FU har arbejdet hårdt
for en aftale om topkattene. FD vil gerne hæve topkattebudgettet til præmieringerne med 5.000 kr.
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer.
Budgettet er vedtaget.

10.Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s GF.
Peterbald-standard og begrænsning af JW samt en overligger om PRA
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Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer.
Jyrak stemmer for godkendelse med 8 plenarer.
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 6 plenarer.
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer.

11.Valg af kasserer
FU opstiller den siddende kasserer.
René Nielsen, Jyrak blev valgt med akklamation.
12.Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg
Der er ingen ændringer til sammensætningen af FU.
13.Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling
Besluttes af FU
Der er et forslag til dagsordensændring, punkt 12 og 13 bør fjernes. FU kigger på det.
14.Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
Revisor:
Marian Zitlau Jacobsen Racekatten 14 stemmer – Valgt
Flemming Vorbeck, Jyrak 18 stemmer - Valgt
Dorthe Seierø, Katteklubben 9 stemmer
Revisorsuppleant:
Esben Jørgensen - valgt
Dorthe Seierø - valgt
15.Valg af 2 medlemmer af Felis Danicas Avlsråd.
Jesper Langkjær valgt.
Eva Køhler og Birgit Hartoft genvalgt
16.Valg af Mentorråd Eventuelt
Alle 5 medlemmer genopstiller og valgt med akklamation.
17.Eventuelt
GDPR:
Jesper Langkjær spørger: ny datapersonforordning træder snart i kraft. Hvad gør FD?
Bette Lind: Ja, vi er opmærksomme men er endnu ikke helt klar. Der er ingen persondata offentligt
tilgængeligt, kun kattens oplysninger.
Strukturdebat
Inge Nord: Bette Lind nævnte at vi skulle nytænke strukturen i FD.
Bette Lind: vi har behov for at tænkt igennem hvilke ydelser og forventninger der er til FD. Opfordrer
til at der bliver nedsat en arbejdsgruppe således at det ikke alene er forretningsudvalget der skal
retænke organisationen, helst en arbejdsgruppe hvor det ikke er FU-medlemmer. Således at der måske
kan præsenteres nyt på næste plenarforsamling. Eksempelvis 2 repræsentanter fra hver klub.
Mette Usbeck: Det er vigtigt at der er repræsentanter fra alle klubber.
Inge Christine Bonefeld Nielsen: Hvad tænkes som gruppens kommissorium.
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Bette Lind: har gjort sig flere tanker, men det er ikke gennemarbejdet i FU. Formålet er at få klarlagt
hvem der skal løse opgaverne: er det FD eller klubberne – hvem gør hvad?
Susanne Wehner: mange bolde bliver smidt op i luften
Bette Lind: lad os få frem i lyset hvad klubbernes medlemmer forventer fra FD og fra klubberne. Vi skal
også kigge på et nyt stambogssystem. Ønsker om mere online og smidigt. Den bedste og mest smidige
klub.
Pia Børgesen efterlyser festligholdelse af topkatte som SVERAK.
Eva Køhler foreslår: Spørgeskemaer til alle. Så der kommer et bredt beslutningsgrundlag til FU/FD.
Susanne Wehnert: Kan man lave et ”Mød FD” en gang om året på begge sider af broen?
FU nedsætter en arbejdsgruppe.
Derefter takker dirigenten for god ro og orden - Plenarforsamlingen sluttede kl. 18:07
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Beata Fröhlich
Referent
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