
 Referat af telefonmøde den 4. april 2018 

 
Deltagere:  Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten 

Ulsø (KU), DN, Beata Fröhlich (BF), Dortemarie K. Nielsen (DN), Susanne Høj 
Andersen (SA), Camilla Scharff (CS), René Nielsen (RN) 

Afbud:   - 
Referent:  Beata Fröhlich 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 

a. Beslutninger truffet pr email 
2. Kassereren 

b. Status 
c. Endelig godkendelse af budget 2018 

3. Stambogsføreren 
d. Status 

4. Råd mm 
e. Mentorråd 
f. Avlsråd 
g. Mæglerordning 

5. Kattemagasinet 
h. Status – fra redaktør og klubber 
i. Annoncering 

6. FD aktiviteter 
j. Indkomne klager 
k. Strukturdebat – hvem gør hvad 

7. Web og sociale medier 
8. Eventuelt 
 

Ad 1. Referat 
Referat er godkendt. 
Der er ingen beslutninger truffet via mail.  
 
Ad 2. Kasserer 
Budget for 2018 er udsendt og godkendt. 
 
Der udsendes en opgørelse indenfor den nærmeste fremtid. 
Aftale med stambogsfører at afregninger sendes senest den 15. i følgende måned, således at fakturaerne til 
klubberne kan sendes tidligere. 
 
Ad 3. Stambogsfører 
Stambogsfører holder ferie i uge 15 og 16.  
 
Bilag til importstamtavler har jævnlig dårlig læsbarhed. Det kan være svært at få materiale der er til at 
arbejde med. Hvis kopier eller scannede materiale ikke er brugbart, må medlemmet sende original.  
 
Kan klubberne lave lidt fælles oplysningsarbejde, eventuelt en lille artikel i Kattemagasinet. 
Der opleves lange svartider mellem klubbernes stambogsfører og FD stambogsfører. 
Hvem skal rådgive om reglerne vedrørende stamnavne m.v ? Er det klubbernes opgave eller 
stambogsførers? 
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Ad 4. Råd m.m 
Mentorrådet ændrer afvikling af opdrætteruddannelsen, således at antal kursusdage halveres. 
Ønskeliste på nye mentorer er godkendt. 
 
Avlsrådet holder møde i dag. Der er ingen sager kørende. 
 
Der er intet nyt fra mæglerne. 
 
Ad 5. Kattemagasinet 
Der mangler stadig et medlem i redaktionsgruppen fra Darak og Katteklubben. Vores salg af annoncering til 
magasinet er svær, det kræver at nogen har mulighed for at lave opsøgende arbejde i dagtimerne. 
 
Redaktøren skal sikre sig fra medlemmet at indsendte billeder må anvendes i Kattemagasinet og på FDs 
hjemmeside. FD skal huske at kreditere professionelle fotografer. 
 
Ad 6. Indkomne klager 
FD vil skrive i Kattemagasinet at opdrættere skal huske at i forbindelse med eksport bør der være en 
dyrlægeerklæring der er maksimalt 48 timer gammel.  
 
Klage 1: Der skal sendes et brev til klager, at indklagede har fået en advarsel og at vi er enige i at pengene 
bør betales tilbage til klager, men at vi desværre ikke kan gøre noget. Indklagede får et brev at 
vedkommendes dyrlægeattest er for gammel. 
 
Klage 2: BL har sendt en mail til indklagede, vi har ikke hørt noget endnu. BL rykker for et svar, hvorefter 
klager modtager svar. 
 
Klage 3: Der kan ikke gøres noget ved en anonym klage. 

Felis Danicas forretningsudvalgs holdning er, at anonyme henvendelser ikke behandles, uanset emne og 
indhold. 

Der foreligger til gengæld en beslutning fra forretningsudvalget om, at såfremt forretningsudvalget har 
fuldt kendskab til klagers identitet, kan sagen behandles uden at den indklagede får kendskab til klagers 
identitet, men kun til selve indholdet i klagen. 

Skal klagesager opsummeres i Kattemagasinet i anonymiseret form? 
 
Strukturdebat: BL’s oplæg diskuteres. FU beskriver ”AS-IS” – opgaverne for FD. Råd, nævn og 
specialklubberne bør indsende deres beskrivelser. Hovedklubberne, råd, nævn og spk skal beskrive deres 
syn på AS-IS senest den 10. maj, således at vi kan behandle data på et møde i juni. 
 
Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser for de enkelte FU-medlemmers opgaver. 
 
Herefter arrangeres ”Mød Felis Danica på gulvet – Kom og snak og spørg FU”. Vi skal have et møde i både 
øst og vest, hvor alle 4 hovedklubber deltager. Mulige datoer: 18. august i øst og 8. september i vest. Vi 
finder steder snarest muligt. Derudover skrives i Kattemagasinet 
 
 
Ad 7. Web 
Møder annonceres på FB. Link til eksportvejledning publiceres på facebook. 
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Ad 8. Eventuelt 
Købelov vedrørende levende dyr ændres muligvis i EU. Vi må se hvorledes det kommer til at påvirke 
Danmark, samt vores henvisning til Forbrugerklagenævnet behandling af klager. 
 
Dyremesse i Forum – CS har henvendt sig til Forum vedrørende messen. Der står intet på deres 
hjemmeside. Vi har ikke hørt noget endnu og CS rykker for et svar. 
 
Telefonmøde vedrørende FIFé-forslag afholdes den 9. maj. KU vender tilbage med et møde efter FIFé-GF. 
 


