
 Referat af telefonmøde 24. oktober 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 

Beslutninger truffet pr e-mail 
2. Kassereren 

Status 
3. Stambogsføreren 

Status 
4. Råd m.m. 

Mentorråd 
Avlsråd 
Mæglerordning 

5. Kattemagasinet 
Hvad gør vi fra blad 1 2019 

6. FD aktiviteter 
Strukturdebat – status og aktiviteter 
SPK møde 2019 
Forslag til afledte regelændringer 
Forum arrangement – status 
Opfølgning på klager mm 
Budget 2019 
Formandsvalg 2019 

7. Web og sociale medier 
Aktiviteter 

8. Eventuelt 
 

 
Ad 1. godkendt referat 
Ingen beslutninger truffet via mail 
 

Ad 2. Kasserer 

Ophold Fife GF posteret under fortæring. 

Budgetposter til 2019 budgettet: Investering i nyt stambogssystem. Ekstra lokale til spk. Udgifter til 
formandsvalg. Fejring af vores topkatte jf. kolding-møde. Den klub der tidligere havde præmiering står for 
fest om lørdagen. Sponsor-gaver om søndagen og pokaloverrækkelse lørdag aften. Det er RK´s tur 
præmiering for 2018 og de tager opgaven videre. Budgetforslag og forslag til arrangement. 
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Ad 3. Stambogsfører 

Der går 3-4 uger før stambøger modtages. Leverancen er perfekt efter vi ikke anvender PostNord længere. 
Titelregistrering er mangelfuld. NW kommer ikke på stamtavlerne.  CS kommer med eksempler til BL. BL 
undersøger. Der har været en del oprydning i vores stambogssystem.  

Heidi Tværmose har opsagt sin stilling pr. 31. december 2018. Har vi en oplagt kandidat? Den plejer at blive 
slået op i Kattemagasinet og på webben. BL kan varetage stillingen midlertidigt, indtil vi ved hvilke system vi 
skal anvende fremover. Stillingen bliver slået op senere. Fra 1. december overdrages databasen til BL, og 
Heidis tid bruges til at skrive processer og vejledninger ned i den sidst måned.  

Opdrætter har registreret et kuld uden stamnavn, og stamnavn er efterfølgende blevet påført da opdrætter 
efterfølgende får et stamnavn. Det kan ikke påføres efterfølgende når katten er over 6 måneder. Det 
eneste tidspunkt, hvor stamnavn kan påføres efterfølgende, er såfremt det er søgt inden stamtavlerne er 
ansøgt og 6 måneders reglen overholdes. 

 

Ad 4. Råd m.m. 

Intet nyt fra mentorrådet. Alle bestod på det seneste modul. 

Avlsrådet: Arbejder på et fysisk møde. BL skal deltage. Hvem gør hvad? Lissi Ohlsson genopstiller ikke. De 
øvrige opstiller igen. Vi skal have en med erfaring/viden/drivkraft.  

Mæglerordningen har vi ikke hørt fra, hvilket vi formoder er gode tegn. 

 

Ad 5. Kattemagasinet 

Der er kommet et bud på redaktørposten. SW: Kan vi købe os ind i ”Min Ven katten”? Oplag og 
læsegrundlag vil være større. 16 – 20 sider pr gang, hvor de 10 antal sider er faste. FD-relevante (plenar 
m.m) kan komme på nettet. Henvisning til FD-hjemmeside. Min ven katten er en forening der blandt andet 
driver internatkatte. Deres oplag i dag på ca. 1200 – 1400 blade, ca. 28 sider. Vores oplag er ca. 600. Bladet 
vil stige til ca. 40 sider. Vi skal stadig have en tovholder, det bør være et FU-medlem. KK formand mener at 
FD henvender sig til en anden målgruppe end MVK. Titelgalleriet lægges kun på websiden. Der er generelt 
en positiv stemning i FU for at arbejde videre med forslaget.  FU vil mødes med foreningen for at se om det 
kan lade sig gøre eller om vi er for langt fra hinanden. Blad 1/2019 kan eventuelt blive et lille nødblad, 
såfremt vi ikke er kommet i mål. FU evaluerer det nye blad i 3. kvartal 2019, såfremt det bliver løsningen 
med ”Min ven katten” vælges. SW og IN holder møde med foreningen.  

 

Ad 6. FD aktiviteter 

Strukturdebat: Lavt fremmøde i KBH, flere i Kolding. God stemning og debat fra de fremmødte.  Der kom 
mange gode forslag. Vi mangler referat fra møderne, så vi kan få udarbejdet forslag til plenar.  Skal 
forretningsudvalget ændres til en bestyrelse? Måske ændres fra en plenarforsamling til en GF med 
delegerede fra klubberne. CS og BF sætter sig sammen for at få struktureret punkterne til opfølgning. FU 
holder et nyt møde om punkterne snarest så vi kan få tiltag med på næste plenar. 

Forum: Fredag var skidt, næsten ingen publikum. Arrangørerne har tilkendegivet at den ikke kommer til at 
gentage sig femover. Lørdag og søndag gik bedre med flere fremmødte. Vi har også lært hvordan man kan 
gøre dagene mere spændende for publikum. Indsatsen/forventningsafstemningen haltede lidt de 
arrangerende klubber imellem. Infomaterialet er lagt på webben og det står klubberne frit for at bruge det. 
Underskud på ca. 15.000,00 – der var budgetteret med et underskud på ca. 10.000,00 kr. Der er lagt en 
video op på Youtube, og det har været god PR. Der har været god kontakt med ”almindelige” katteejere. 
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Klager med mere: Der er kommet en klage om en FIP-sag. Fin afgørelse fra sidste år fra 
Forbrugerklagenævnet. Pludselig ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet den 13/06/2018 hvor en corona-
positiv kat skal erstattes, og opdrætter skal erstatte katten samt betale dyrlægeregninger for køber. Det er 
formand for smådyrlæger der har været sagkyndig på sagen. BL har flere henvendelser fra killingekøbere 
hvor katten er smittet med Giardia og Corona, hvor køber får at vide at katten dør af FIP. Vi bør rette 
henvendelse til Forbrugerklagenævnet (smådyrlægeforeningens formand) for at høre hvordan dette kan 
ske. Vi må informere om, at vores opdrættere undervises af en af deres tidligere jurist på vores 
opdrætterkurser. BL skriver til Forbrugerklagenævnet, SW sender alle faktuelle data til BL. Vi har en 
berettiget forventning om at svaret træffes på et oplyst og ensartet grundlag. Sælger er dømt til at betale 
ca 16.000 i erstatning plus 6.000 kr. i sagsomkostninger. 

Vi budgetterer med PR-tiltag i næste års budget. 

Birmaklubben har fået påtale for apanage – vedtægterne er ikke godkendt.  

Specialklubmøde: Dato forslag den 20. januar 2019 i Nyborg. 

Plenarforsamling: 24. februar 2019 i Korsør  

Formandsvalg:  

1. november 2018 skal kandidater være meldt på banen. BL opstiller ikke. Jyrak og racekatten opstiller CS. 
Muligvis en kandidat fra DK, men DK holder sig neutrale. Der et medlem fra Darak der stiller op med 30 
underskrifter.  

 

Ad 7. 

En del aktivitet på facebook op til Forum. Flere tiltag med titeltagere på facebook. Det er svært at finde på 
ting, der kan lægges på. Vi kunne eventuelt linke til artikler på facebook.   Vi kan markere os politisk også 
via facebook.  

 

Ad 8.  

Vi skal til at klargøre forslag til plenar, eventuelt kigge på priserne ved en ”ikke-fifekat”. 

Forespørgsel om tilgang til udstillinger fra WCF på fifeudstillinger. FD har åbne døre, andet end for dem, der 
eventuelt har karantæne mm. 

Formændene har haft møde med god dialog. SW har lovet at tage et forslag med om at lave en 
konkurrence om et nyt FD logo. Kunne vi lave en konkurrence på Facebook uden at vi forpligtiger os til at 
bruge det? 

CS laver konkurrencebeskrivelsen til web og facebook. Deadline den 31. december. Vinderen offentliggøres 
på plenarforsamling. 

 


