
 Ekstraordinær plenarforsamlingen i Landsforeningen Felis Danica 
Sæ torsdag den 25. april 2019, kl. 20:00 

Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg 

 

REFERAT 

Formanden Camilla Scharff bød de fremmødte velkommen til den ekstraordinære plenarforsamling. 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog som dirigent Tom Høj, der blev valgt ved akklamation.  
 
Dirigenten oplyste, at det eneste punkt til behandling var forslag om eksklusion af Katteklubben (KK) jf. 
vedtægtens § 18, stk. 5. 

Dirigenten oplyste, at to betingelser skulle være opfyldt for at en eksklusion kunne vedtages, nemlig: 

1. Skriftlig underretning til pågældende klub ved anbefalet brev om at eksklusion er foreslået, og 
at 

2. Indkaldelse tidligst kan indkaldes 14 dage efter underretningen har fundet sted. 

Den skriftlig underretning er afsendt den 25. marts 2019 med rekommanderet brev. 

Indkaldelsen til ekstraordinær plenarforsamling er sendt pr. e-mail den 14. april, hvilket er 20 dage 
efter underretningen. 

Plenarforsamlingen er derfor lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Forslaget kan vedtages med simpelt 
flertal. 

Lars Seifert-Thorsen (LST) bad om ordet og oplyste, at Katteklubben protesterede mod, at den 
ekstraordinære plenarforsamling var indkaldt rettidigt jf. § 5 sidste afsnit. LST mente, at varsel skulle 
være mindst 3 uger. 

Dirigenten var ikke enig i LST’s fortolkning, og læste § 5 sidste afsnit op, hvor ordlyden er således: 

Ekstraordinær plenarforsamling afholdes efter ønske fra forretningsudvalget, eller på 
begæring af klubber, der tilsammen har haft mindst 1/3 af plenarerne på sidste ordinære 
plenarforsamling. På en ordinær plenarforsamling kan beslutninger udskydes til en 
ekstraordinær plenarforsamling, såfremt et flertal blandt klubbernes plenarer på 
plenarforsamlingen fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter 
begæring derom, med ikke under 3 ugers og over 5 ugers varsel. 

Dirigenten oplyste, at teksten refererer til indkaldelse til ekstraordinær plenarforsamling, der indkaldes 
for at vedtage en beslutning, som er udskudt fra en ordinær plenarforsamling. 

Dirigenten fastholdt på dette grundlag, at plenarforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af referent 
Susanne Høj Andersen blev valgt som referent, og Beata Fröhlich som bisidder til referenten. 

Plenarer: 

DARAK: Mette Usbeck, Helle Sivkjær, Mikkel Henriksen (stemmetæller), Tanja Pedersen og Beata 
Fröhlich. 

Katteklubben: Kirsten Ulsø (stemmetæller), Anne Løhr, Maria Malevich og Lars Seifert-Thorsen. 

JYRAK: Susanne Wehnert, Brian Sørensen, Dorthe Elwarth, Simone Søderberg, Mette Mejdahl, Claus 
Wehnert, Flemming Vorbeck, Ole Amstrup og René Nielsen. Stemmetæller Inge Nord. 

Racekatten: Lisette Siigaard Henriksen, Susanne Høj Andersen og Pia Børgesen (stemmetæller). 

Herudover var 8 medlemmer mødt frem. 
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3. Forslag om eksklusion af Katteklubben fra Felis Danica 

Dirigenten gav ordet til formanden Camilla Scharff, der fremlagde sagens hændelsesforløb således: 

16. februar 2019 - Felis Danica (FD) fik en henvendelse fra KK’s generalforsamlingsvalgte revisorer med 
oplysning om, at de ikke havde fået mulighed for at revidere regnskabet, som ønsket. FD gav KK en 
advarsel for uetisk adfærd, samt et påbud om revision af enten de generalforsamlingsvalgte revisorer 
eller et uafhængigt revisionsfirma. Fristen for opfyldelse af påbuddet var den 24. februar.  

24. februar 2019 (dato for afholdelse af plenarforsamling) - KK afleverer et revideret regnskab. I 
forbindelse med udlevering af regnskabet bliver Forretningsudvalget opmærksomme på den store 
divergens mellem det opgjorte antal medlemmer og det beløb, der er indtægtsført som medlemskon-
tingent. Revisionen var udført af firmaet IV Revision, der ikke har tilknyttet en registreret revisor, men 
er en bogholderivirksomhed. På denne baggrund, anmodede FD om en ny revision af KK’s regnskab 
med fokus på sandsynliggørelse af medlemstallet, foretaget af en registreret revisor. Desuden gives 
påbud om sandsynliggørelse af medlemstal for de to foregående år, 2016 og 2017. Kravet til KK, samt at 
det blev givet med henblik på suspension og eventuelt eksklusion, blev fremsat mundtligt på et kort FU-
møde inden afholdelsen af den ordinære plenarforsamling. Ny frist til indfrielse af påbud var den 24. 
marts 2019. KK gjorde ikke indsigelse til kravet. Kravet blev efterfølgende fremsat skriftligt ved brev af 
den 1. marts 2019. 

22. marts 2019 - FD modtag et brev fra KKs advokat, der gjorde indsigelse mod det supplerende påbud 
samt meddelte, at KK ikke agtede at efterleve påbuddet. Herudover anmodede KK’s advokat om en 
redegørelse. 

Den 25. marts 2019 – KK blev suspenderet og fik samtidig en ny frist til at efterleve påbuddet og 
ophæve suspensionen. Ny frist var sat til 2. april 2019. Meddelelsen om suspension blev fremsendt 
med rekommanderet brev til KK’s formand Lars Seifert-Thorsen. 

Den 1. april 2019 - FD modtog endnu et brev fra KKs advokat, som afviste påbuddet og efterlyste 
redegørelsen som han havde anmodet om i brev af 22. marts 2019. 

Den 14. april 2019 - FD svarede KK’s advokat med besked om, at FD ikke anså det for nødvendigt at 
redegøre for det passerede. Samme dag blev der indkaldt til ekstraordinær plenarforsamling til 
afholdelse den 25. april 2019. 

Efter formandens redegørelse spurgte dirigenten forsamlingen, om der var nogen der ønskede ordet 
for spørgsmål eller uddybning af formandens redegørelse. Da ingen ønskede ordet efter fremlæggelsen 
af hændelsesforløbet, gik dirigenten over til afstemning. 

Dirigenten konstaterede efter forespørgsel, at ingen i forsamlingen ønskede en skriftlig afstemning, 
hvorfor afstemningen foregik ved håndsoprækning. 

Dirigenten spurgte herefter, hvem der ønskede at stemme imod eksklusion af Katteklubben: 
4 plenarer stemte imod eksklusion af Katteklubben. 

Dirigenten spurgte, hvem der ønskede stemme for eksklusion af Katteklubben: 
17 plenarer stemte for eksklusion af Katteklubben. 

Som en kontrol af stemmer spurgte dirigenten om der var nogen, der hverken stemte for eller imod 
eksklusion af Katteklubben, hvilket ikke var tilfældet. 

Dirigenten konstaterede herefter, at der var 17 stemmer for eksklusion og 4 stemmer imod, hvorfor 
forslaget var vedtaget, og Katteklubben hermed var ekskluderet af Felis Danica med øjeblikkelig 
virkning. 
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Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Formanden beklagede, at situationen var nået 
hertil og at KK nu var ekskluderet. Formanden oplyste, at det ikke var en dag, FU havde set frem til, 
uagtet hvad nogle måtte tro. FU ønskede nu at se fremad og vise katteverdenen, at der kan 
samarbejdes. 

Tak for fremmødet, og tak for god ro og orden. 

 

Plenarforsamlingen sluttede kl. 20:15. 

 

 

Den 28. april 2019   Den 28. april 2019 

 

 

___________________________________ __________________________________ 

Formand Camilla Scharff   Dirigent Tom Høj 


