25. marts 2019 - Suspension af Katteklubben
Forretningsudvalget gav den 24. februar 2019, på et møde inden Plenarforsamlingens
afholdelse, Katteklubbens repræsentanter mundtligt varsel om, at Katteklubben ville
modtage et påbud om sandsynliggørelse af sine medlemstal for årene 2016-2018, og at
for året 2018 skulle sandsynliggørelsen opfyldes ved revision af Katteklubbens regnskab
foretaget af en registreret revisor. Forretningsudvalget afgav påbud på baggrund af
udlevering af Katteklubbens reviderede regnskab for 2018, som efter
forretningsudvalgets vurdering udviste så store divergenser mellem det til Felis Danica
oplyste medlemstal og de indtægtsførte kontingentindbetalinger, at forretningsudvalget
anså det for usandsynligt, at det opgjorte tal var korrekt.
På mødet blev Katteklubben endvidere oplyst om, at såfremt påbuddet ikke blev
efterkommet, ville Katteklubben blive suspenderet med henblik på efterfølgende
eksklusion på en ekstraordinær plenarforsamling. På mødet blev der med deltagelse og
accept af Katteklubbens repræsentanter fastsat en dato for afholdelse af denne
eventuelle ekstraordinære plenarforsamling.
Katteklubben modtog påbuddet med samtidigt varsel om eksklusion den 1. marts 2019.
Påbuddet var efter yderligere gennemgang af Katteklubbens årsregnskab 2018 omfattet
til også at kræve den registrerede revisors stillingtagen til følgende ’Indtægter på
udstillingsgebyrer i forhold til antallet af tilmeldte katte jf. kataloger’, ’Diverse salg’ og
’Momsafregning, herunder om der løftes moms af ikke-momsbelagte udgifter’, da
forretningsudvalget tillige fandt, at poster vedrørende disse forhold, som direkte vedrører
enten FIFe/Felis Danica (udstillinger) eller ydelser til offentlige instanser (moms), udviste
større afvigelser.
Der var fastsat en frist til den 24. marts 2019 til aflevering af et revideret regnskab, og
ved fristens udløb var dette ikke modtaget. Forretningsudvalget har derfor d.d.
suspenderet Katteklubben i henhold til det afgivne påbud.
Uagtet Katteklubbens repræsentanter var med til at beslutte dato for en eventuel
ekstraordinær plenarforsamling, har Katteklubben efterfølgende anfægtet det formelle og
anført, at det tidligere afgivne påbud med varsel om suspension med henblik på
eksklusion var ikke fremsat korrekt i henhold til Felis Danicas vedtægter § 17, stk. 5.
Forretningsudvalget har derfor ikke efterfølgende indkaldt til ekstraordinær
plenarforsamling på den tidligere fastsatte dato, men afventet udløb af fristen for at
efterkomme påbuddet. Der er d.d. sendt meddelelse om suspension til Katteklubben pr.
email og som anbefalet brev, indeholdende fremsættelse af ønske om eksklusion ved
ekstraordinær plenarforsamling jf. § 17, stk. 5. Der er samtidig angivet en fornyet frist til
Katteklubben om opfyldelse af det afgivne krav hvorved suspensionen kan ophæves.
Suspensionen indebærer, at Katteklubben og Katteklubbens individuelle medlemmer er
udelukket fra at købe ydelser af Felis Danica eller benytte sig af andre medlemstilbud fra
Felis Danica og Felis Danicas medlemmer, herunder køb af stamtavler og deltagelse i
udstillinger. Da medlemskab af en Felis Danica-tilknyttet klub ikke kan bekræftes,
omfatter suspensionen ligeledes udstillinger afholdt af øvrige FIFe-tilknyttede klubber.
På forretningsudvalgets vegne,
Camilla Scharff, formand

