
 

Referat af FU-møde den 24. februar 2019 kl. 13.00 

Deltagere: 

Formand Bette Lind, kasserer René Baltzer Nielsen, Mette Usbeck (DK), Helle Sivkjær 

(DK), Lars Seifert-Thorsen (KK), Kirsten Ulsø (KK), Susanne Wehnert (JK), Inge Nord (JK), 

Susanne Høj Andersen (RK), Camilla Scharff (RK) 

 

Camilla Scharff orienterede om, at mødet var indkaldt for at oplyse FU-medlemmerne fra 

Katteklubben om FU’s (Katteklubbens FU-medlemmer deltog ikke i det indledende møde, 

da de betragtedes som inhabile) enstemmige beslutning omkring godkendelse af 

Katteklubbens revisionspåtegning, som efter påbud fra et enigt FU var udleveret sammen 

med Katteklubbens regnskab. Dette referat afspejler beslutningerne, som er truffet på 

det indledende møde. 

Camilla Scharff oplyste, at FU for nuværende var nødt til at anse påbuddet som værende 

opfyldt idet regnskabet var blevet revideret af et firma, der indeholder ’Revision’ i 

firmanavnet. Imidlertid betvivles tilknytningen til en revisor, idet cvr-registreringen som 

udgangspunkt beskriver formålet som værende bogføring, men da FU’s formulering blot 

havde indeholdt betegnelsen ’revisor’, der ikke er en beskyttet titel, måtte påbuddet 

umiddelbart anses som at være opfyldt. 

FU har ved gennemgang af påtegningen også kigget på det udleverede regnskab. I dette 

var der særligt en post, der vakte undren. Posten ’Medlemskontingent’ som var ca. 30% 

lavere end den tilsvarende post i Racekattens regnskab, men dækker over et 

medlemsantal, der er 32% højere end Racekattens. FU anså det for usandsynligt, at det 

opgjorte antal medlemmer var korrekt og da medlemstallet er afgørende for beregningen 

af plenarer, og dermed udgør grundlaget for Felis Danicas demokratiske principper, var 

FU enige om at dette forhold gav anledning til yderligere påbud. 

FU havde derfor enstemmigt besluttet at udstede et nyt påbud i forlængelse af det 

tidligere, hvorefter Katteklubbens regnskab for 2018 skulle revideres af en registreret 

revisor med særlig fokus på medlemskontingent kontra antallet af opgjorte medlemmer, 

ligesom Katteklubben blev pålagt at sandsynliggøre de opgjorte medlemstal pr. 31.12. for 

de sidste 3 år (opgørelsen pr. 31.12.2018 vil indgå som en del af revisionen). Revideret 

regnskab og sandsynliggørelsen af medlemstal skal udleveres til FU senest 4 uger fra 

dato (senest den 24. marts 2019). Hvis fristen ikke overholdes vil dette medføre 

øjeblikkelig suspension med henblik på eksklusion på en ekstraordinær 

plenarforsamling, som indkaldes sideløbende. 

Ref. Camilla Scharff, 25.02.2019 

 

Edit: 

Efterfølgende gennemgang af Katteklubbens regnskab har givet anledning til påtale af 

yderligere forhold, der vil indgå i det påbud, som sendes til Katteklubbens bestyrelse  

/cas 


