
Referat af FU tlf. møde 24.01.2018. 
 

 

Deltagere: Bette Lind (BL) René Nielsen (EN) Susanne Wehnert (SW) Brian Sørensen (BS) Camilla Scharff 
(CS) Susanne Høj Andersen (SA) Inge Nord (IN) Kirsten Ulsø (KU) Beata Frölich (BF) Dortemarie K. Nielsen 
(DN). 

Ingen afbud. 

Agenda: 

1. Felis Danica’s økonomi. 

 

Ad 1. 

René’s fremsendte årsopgørelse og saldobalance ser bedre ud end frygtet. 

Mentorrådets forslag for 2018 godkendt.  

Indtægter. BL sagde, at priser på stamtavler er afgørende for, at økonomien hænger sammen. Prislisten bør 
have en entydig fordelingsnøgle. Bør være 58/42 i stedet for 50/50. KU spurgte om, hvad FD skal bruge alle 
de penge til. BL svarede, at udgangspunktet for forslaget ved sidste Plenarforsamling var, at FD skulle have 
flere penge i kassen at gøre godt med og det er ikke blevet tilfældet, da FD i stedet taber penge medens 
klubberne tjener flere penge. KU mente, at BL med dette forslag nu fører priserne tilbage til, hvad de var 
før 1.7.17. IN mente, at vi skulle spare på alle punkter og undrede sig over, at der ikke måtte spørges om 
hvorfor fordelingsnøglen skulle ændres. Rene oplyste, at kassen hurtigt vil blive tom med den nuværende 
fordelingsnøgle. KU mente ikke, at det er rimeligt, at FD skal tjene så mange penge og holdt sig til, at 
fordelingsnøglen fortsættes, som den blev vedtaget og ført til referat. 

BL stod fast på, at plenarforsamlingen skal oplyses om, at den vedtagne fordelingsnøgle har vist sig ikke at 
tilgodese FD, som oprindeligt var meningen, men i stedet tilgodeser klubberne og derefter tage stilling til, 
om priserne skal tilbagereguleres. CS sagde, at sidste år var der meget diskussion om dette på 
Plenarforsamlingen og som hun forstod forslaget, skulle stigningerne på stamtavlerne komme FD til gode 
og at indtægterne på udstillinger m.v. skulle komme klubberne til gode. 

SW sagde, at forslaget kom fra JK og ønsket var, at der blev tilført flere midler til FD, så bl.a. 
stambogsføreren kunne få lønforhøjelse. BL gentog, at vi bliver nødt til at tage stilling til budgettet for 2018 
og at Plenarforsamlingen skal gøres opmærksom på, at det godkendte forslag fra 2017 ikke kom FD til gode 
som ønsket og bede om Plenarforsamlingens syn på det. 

BL og KU diskuterer om besparelser hos FD og klubberne. 

IN ønskede forklaring på den fordelingsnøgle, som BL har sendt til FU i dag. Blev diskuteret.  BL gentog sit 
ønske om en fordeling 58/42, da FD har flere udgifter.  

René foreslog forhøjelse af klubbernes medlemskab af FD til ca. 50 kr. pr. medlem. 

IN foreslog, at prisen for KM kunne sættes op med 5 kr. pr. blad fra 2019! CS foreslog, at evt. underskud 
kunne dækkes af klubberne.  
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BL spurgte til prisen på stamtavlerne og konstaterede, at det går den forkerte vej, hvilket ikke var 
hensigten, da forslaget blev vedtaget. Forskel på fordelingsnøgle 58/42 og 50/50 er 28.000 kr. De aftalte 
besparelser giver desuden ca. 20.000 kr. Der blev enighed om ændring af fordelingsnøgle til 58/42 pr. 1.7. 
hvis godkendt af Plenarforsamlingen. 

BL foreslog, at vi begyndte at tænke alvorligt over, om den nuværende stambogsføring er den rigtige 
løsning. Vi bør overveje, om vi f.eks. kan indføre mere on-line stambogsføring, eller egen-udvikling med 
egen webadgang. F.eks. mulighed for opload af testresultater og meget mere. 

IN foreslog, at prisen for stamtavler med killinger efter en udenlandsk registreret han skal beregnes som en 
import, da stambogsføreren har større arbejde med indtastning af katten og hans aner. Dvs. grundpris for 
hankat plus alm. takst for killingerne. FD registrerede hanner kræver ikke ekstra betaling. Import fra ikke 
FIFe organisationer skal stige med 200 kr. 

Stambogsførerens arbejdstid og løn uforandret. 

 

Referent DKN 

 

 

 

 

 


