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Referat: 
Formanden bød velkommen til plenarforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 
 
Ole Amstrup blev valgt som dirigent, Beata Fröhlich som referent. 
Der er udfordringer med tilstede ved plenarforsamlingen, som suspenderes, da der skal afvikles et 
ekstraordinært FU-møde. FU-mødet er afviklet og plenarforsamlingen fortsættes. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne, og derfor 
beslutningsdygtig. 
 
Darak er repræsenteret af 4 plenarer: Mette Usbeck, Helle Sivkjær, Mikkel Henriksen og Beata Fröhlich 
 
Katteklubben er repræsenteret med 5 plenarer: Kirsten Ulsø, Morten Brønsby, David Ramm, Marianne 
Seifert-Thorsen og Lars Seifert-Thorsen. 
 
JYRAK er repræsenteret af 9 plenarer: Susanne Wehnert, Brian Sørensen, Dorthe Elwarth, Simone 
Søderberg, Tina Pedersen, Mette Mejdahl, Kira Marseen, Inge Nord og René Nielsen 
 
Racekatten er repræsenteret af 3 plenarer: Susanne Høj Andersen, Camilla Scharff og Pia Børgesen 
 
Avlsrådet er repræsenteret af Eva Køhler 
Mentorrådet er repræsenteret af Lisette Henriksen, Brian Daugaard, Flemming Vorbeck, Laila Andersen 
Kattemagasinet: Birgit Holme 
Mæglerordningen er ikke repræsenteret. 
 
Tilstedeværende specialklubber: 
Dansk Siameser & Orientaler Ring: Charlie Riis og Camilla Tholstrup 
Ragdoll Klubben Danmark: Dorthe Seierø 
SUA – Abyssinier & Somali: Anne Løhr  
Den Hellige Birma: Julie Nilsen og Dennis Meyer 
Européklubben: Eva Køhler 
Maine Coon Klubben Danmark: Stine Skytte og Katja Nielsen 
Norsk Skovkattering, Danmark: Helena Carstensen og Annie Dahl 
 
2. Valg af stemmetællere: 
Katteklubben – Kirsten Ulsø 
Racekatten – Pia Børgesen 
Jyrak – Tina Pedersen 
Darak – Mette Usbeck 
 
3. Formandens beretning: 
 
Så er dagen kommet, hvor jeg skal aflægge min sidste beretning som formand for Landsforeningen Felis 
Danica, før jeg efter plenarforsamlingen overdrager hvervet til den nye formand, Camilla Scharff. Til lykke til 
Camilla med valget – du er en modig kvinde, og jeg håber, at du får stor succes med din opgave. 
 
Året i tal 
Som vanligt starter vi med årets nøgletal for antal medlemmer og plenarer: 
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Medlemmerne fordelte sig pr. 31.12.2018 således: 

Klub 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

JK  989 785 793 751 730 628 569 712 676 657 

RK  580 480 380 355 322 323 281 268 238 281 

DK  559 529 464 415 379 301 350 330 316 317 

KK 341 387 439 414 450 470 464 519 539 411 

I alt  2469 2181 2076 1935 1881 1722 1664 1829 1769 1666 

Difference 
 

-288 -105 -141 -54 -159 -58 165 -60 -103 

 
Det giver nedenstående plenar fordeling i år, hvor Katteklubben mister 1 plenar til JYRAK, men det var 
meget tæt på, at denne i stedet var gået til Racekatten. 
Selve medlemstallet er faldet ganske meget, især hos en enkelt klub, hvilket kunne give anledning til 
bekymring, men forhåbentlig drejer det sig reelt om en oprydning i gamle medlemskaber. 
 

Klub Plenarer 

DARAK 4 

JYRAK 9 

Katteklubben 5 

Racekatten 3 

 
Årets begivenheder og møder 
Der har i 2018 været afholdt en lang række møder i FU, herunder en række møder med udvidet 
deltagerskare, idet der udover de normale FU møder og det årlige møde med Specialklubber og råd mm, 
har været afholdt 2 strukturdebatmøder, åbne for alle medlemmer af hovedklubberne, i Valby og Kolding 
og 1 stambogsmøde i Nyborg med deltagelse af klubrepræsentanter: formænd, kasserere, og 
stambogssekretærer. 
 
Strukturdebatmøderne satte vi i værk, da debatten i 2017 tydeligt havde vist, at der var et skred i 
opfattelsen af hvem, der havde ansvar for hvad, og at et antal medlemmer ønskede mere direkte 
indflydelse på hvad klubberne lavede i FD regi. 
 
Det var imidlertid et noget skuffende fremmøde, der mødte os i Valby – Kolding trak nogle flere folk af 
huse. Desværre manglede en del nøglepersoner, idet bestyrelsen for Katteklubben beklageligvis valgte at 
lægge et bestyrelsesmøde samtidigt med mødet i Kolding.  
Jeg skal ikke her gennemgå samtlige de ting, der var til debat, men en klar trend var, at hvor nogle få 
ønskede, at Felis Danica skulle være mindre synlig i hverdagen, så ville flertallet gerne se flere tiltag fra Felis 
Danicas side. Nogle af disse ting er helt eller delvist implementeret, mens andre ligger til 
viderebearbejdning i forretningsudvalget. 
 
Et af de emner, der var til debat, var selvfølgelig KatteMagasinet, og også stambogsføring var et stort emne. 
Begge dele vender jeg tilbage til.  
 
En fælles killingeliste på tværs af klubber og racer var et gennemgående ønske, og et, som 
forretningsudvalget allerede havde haft under overvejelse. Desværre var der på daværende tidspunkt ikke 
opbakning fra alle klubberne til et sådant tiltag, hvorfor det igen blev skrinlagt. Det vil nu blive forsøgt 
genoplivet. 
 
Desværre var det også klart efter disse møder, at hvor det falder ganske let og naturligt at pålægge Felis 
Danica flere opgaver, så er det straks en helt anden sag at få flere hænder til arbejdet. 
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En anden opgave, der krævede tid og indsats fra forretningsudvalgets side, var deltagelse i messen ”Vores 
levende Hobby” i forum den 28. -30. september, 2018. Camilla Scharff var projektleder fra FDs side, men 
Lisette Siigaard Henriksen skal have stor tak for at springe til og hjælpe projektet i mål. Selvom besøgstallet 
ikke var som man kunne have ønsket, var det alligevel en dejlig weekend, og vi kom i kontakt med mange 
besøgende, der ikke normalt ville lægge vejen forbi en katteudstilling. Jeg synes det var et glimrende 
eksempel på et tiltag, der kan gøre Felis Danica mere synlig uden for vores egen lukkede verden. 
  
Stambogsføring 
I 2018 blev der udsted i alt 3291 nye stamtavler, hvilket (endelig!) er en lille stigning i forhold til året før: 

 
 
Det gennemsnitlige antal stamtavler per medlem er steget en smule de sidste par år – og det er en tendens, 
vi gerne ser fortsætte.  
 

ÅRSTAL  MEDLEMMER STAMTAVLER  GNS. 

2008 2582 7313 2,83 

2009 2468 5991 2,43 

2010 2181 5325 2,44 

2011 2076 4738 2,28 

2012 1935 4565 2,36 

2013 1881 4045 2,15 

2014 1722 3709 2,15 

2015 1664 3510 2,11 

2016 1829 3335 1,82 

2017 1769 3260 1,84 

2018 1666 3291 1,98 

 
Der foretages ganske mange importer hvert år, men i 2018 faldt antallet ganske meget, hvilket sagtens kan 
have noget at gøre med plenarforsamlingens beslutning om at hæve prisen for importer for katte fra andre 
forbund. Det kan dog undre, når man tænker på, at importstamtavlen trods alt kun er en meget lille del af 
omkostningen ved at hente en kat hjem fra fx Rusland. Der mangler nok generelt forståelse for hos 
opdrætterne, at importstamtavler kan være meget arbejdskrævende for stambogsfører, specielt når katten 
kommer fra et mindre forbund, der ikke har samme krav til stamtavlen, som FIFe.  Selv stamtavler fra de 
større forbund kan volde ganske mange problemer, når farvebetegnelser mangler og stambogsnumre 
mangler organisationsbetegnelse. Jeg kan kun opfordre til, at man sender stamtavlen på den påtænkte 
import forbi avlsrådet, hvis der er den mindste tvivl om kvaliteten af de anførte data. 
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År Importer 

2015 231 

2016 244 

2017 343 

2018 163 

I alt 981 

 
Antal stamtavler pr klub 
 
Fordeling på kategorierne 

  

Kat. 1; 955; 29%

Kat. 2; 1277; 
39%

Kat. 3; 718; 22%

Kat. 4; 334; 10%

Øvrige; 7; 0%

Antal

Kat. 1

Kat. 2

Kat. 3

Kat. 4

Øvrige

Klubber Stamtavler 

DARAK 733 

JYRAK 1292 

KATTEKLUBBEN 710 

RACEKATTEN 556 

I alt 3291 
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Tallene fordeler sig således:  
 

Kategorier og racer Antal  

Ej anerkendt KH 5 

Ikke anerkendt korthår 5 

Ej anerkendt LH 2 

Ikke anerkendt langhår 2 

Kategori 1 955 

Exotic 77 

Hellig Birma 377 

Perser 176 

Ragdoll 320 

Tyrkisk Van 5 

Kategori 2 1277 

American Curl Langhår 1 

Maine Coon 777 

Norsk Skovkat 443 

Sibirisk Kat 56 

Kategori 3 718 

Bengal 84 

British Longhair 16 

British Shorthair 379 

Burmeser 117 

Burmilla 11 

Egyptisk Mau 3 

Europé 42 

Korat 20 

Kurilean Bobtail KH 2 

Kurilean Bobtail LH 19 

Ocicat 19 

Selkirk Rex Korthår 1 

Selkirk Rex Langhår 5 

Kategori 4 334 

Abyssinier 102 

Balineser 4 

Cornish Rex 2 

Devon Rex 8 

Japanese bobtail 1 

Orientalsk Korthår 54 

Orientalsk Langhår 9 

Peterbald 6 

Russian Blue 51 

Siameser 54 

Somali 20 

Sphynx 23 

Hovedtotal 3291 
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Med gamle data tilpasset til de nye kategorier, ser udviklingen således ud: 
Kategorier Antal 2016 Antal 2017 Antal 2018 Diff 17:18 Diff % 

Kat. 1 2016 2017 2018 Diff % 

Exotic 69 123 77 -46 -37,40 

Hellig Birma 356 380 377 -3 -0,79 

Perser 219 190 176 -14 -7,37 

Ragdoll 249 276 320 44 15,94 

Tyrkisk Van 9 1 5 4 400,00 

Total kat. 1 902 970 955 -15 -1,55 

Kat. 2 2016 2017 2018 Diff Diff % 

American Curl Langhår 1 1 1 0 0,00 

Maine Coon 706 662 777 115 17,37 

Neva Masquerade 2 
    

Norsk Skovkat 496 471 443 -28 -5,94 

Sibirisk Kat 77 57 56 -1 -1,75 

Total kat. 2 1282 1191 1277 86 7,22 

Kat. 3 2016 2017 2018 Diff Diff % 

Bengal 136 89 84 -5 -5,62 

British Longhair 8 24 16 -8 -33,33 

British Shorthair 343 321 379 58 18,07 

Burmeser 141 154 117 -37 -24,03 

Burmilla 19 1 11 10 1000 

Egyptisk Mau 0 6 3 -3 -50,00 

Europé 45 63 42 -21 -33,33 

Korat 16 5 20 15 300,00 

Kurilean Bobtail KH 1 7 2 -5 -71,43 

Kurilean Bobtail LH 24 44 19 -25 -56,82 

Ocicat 16 13 19 6 46,15 

Selkirk Rex Korthår 4 0 1 1 
 

Selkirk Rex Langhår 14 0 5 5 
 

Singapura 1 0 0 0 
 

Snowshoe 0 0 0 0 
 

Total kat. 3 768 727 718 -9 -1,24 

Kat. 4 2016 2017 2018 Diff Diff % 

Abyssinier 87 89 102 13 14,61 

Balineser 13 12 4 -8 -66,67 

Cornish Rex 3 8 2 -6 -75,00 

Devon Rex 0 0 8 8 
 

Don Sphynx 8 3 0 -3 -100,00 

Japanese Bobtail 0 0 1 1 
 

Orientalsk Korthår 45 57 54 -3 -5,26 

Orientalsk Langhår 19 3 9 6 200,00 

Peterbald 1 8 6 -2 -25,00 

Russian Blue 49 28 51 23 82,14 

Siameser 96 88 54 -34 -38,64 

Somali 20 20 20 0 0,00 

Sphynx 42 53 23 -30 -56,60 

Total kat. 4 383 369 334 -35 -9,49 

Ikke anerkendt 2016 2017 2018 Diff Diff % 

LH 0 1 2 1 100,00 

KH 0 2 5 3 150 

Total ikke anerkendt 0 3 7 4 133,33 

Grand Total 3335 3260 3291 31 0,95 
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I oktober 2018 opsagde vores stambogsfører gennem mere end 10 år, Heidi Tværmose, desværre sin 
stilling. Heidi var som bekendt deltidsansat, og hendes andre arbejdsopgaver var nu så store og 
spændende, at der ikke længere var tid nok i hendes hverdag til også at løse vores stambogsopgaver. Det 
har vi naturligvis fuld forståelse for, selvom vi var rigtigt kede af at skulle sige farvel til en altid loyal og 
dygtig medarbejder. Vi ønsker Heidi held og lykke fremover, og håber, at hun trods alt vil bevare en 
tilknytning til katteverdenen. 
 
Vi har de seneste år ikke lagt skjul på, at det er ved at være på tide, at Felis Danicas stambogssystem 
udskiftes med noget mere tidssvarende, og vi har i årets løb kigget på hvilke behov, et nyt system skal 
opfylde. Vi fik en del input på vores strukturdebatmøder, og det står helt klart, at selvbetjening står højt på 
opdrætternes ønskeliste. Vi har fået en online demonstration af det system, som er udviklet i Finland, og 
som i dag både anvendes af SK (Suomen Kissaliitto) og af NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund). Det 
var vældigt interessant og bekræftede os i, at der er mange nye muligheder, hvis man vælger at anvende et 
system, der ligger online. Vi havde i december et møde med hovedklubbernes formænd, kasserere og 
stambogssekretærer for at blive enige om vejen frem, og med afsæt i dette møde, skal Forretningsudvalget 
i den kommende tid sørge for udarbejdelse af en kravspecifikation for et nyt system, så processen kan gå 
videre. 
 
Det er på denne baggrund, at Forretningsudvalget har besluttet, og klubberne har bekræftet, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at ansætte en ny stambogsfører her og nu, da vi ikke kender omfanget og indholdet af 
stillingen. Det er derfor besluttet, at Forretningsudvalget sørger for at opgaverne løses indtil videre. 
Jeg vil gentage mig selv fra sidste år: hvis man vil have sine stamtavler hurtigt, så skal man sikre sig, at den 
bestilling man afgiver, er meget præcis, har alle informationer med i første omgang, og at alle dokumenter 
er tydeligt læsbare. Det er en stor tidsrøver, hvis en stamtavle skal sendes frem og tilbage flere gange, fordi 
der mangler information, eller den ikke kan tydes korrekt. 
 
KatteMagasinet 
I 2017 fik vi ny redaktør for KatteMagasinet, men allerede i løbet af året kom der melding fra redaktøren, at 
opgaven krævede flere ressourcer, og i januar 2018 blev klubberne pålagt at skaffe minimum 1 person pr. 
klub, som kunne bistå redaktøren med at skaffe stof fra egen klub. Dette lykkedes kun for 1 af klubberne, 
mens de øvrige kastede håndklædet i ringen. Dette betød så til gengæld, at redaktøren fik nok, og efter 
blad 2, 2018, fik vi besked på, at redaktøren ville stoppe efter blad 4, 2018. Vi efterlyste en ny redaktør, 
både i bladet, på web og Facebook, og lige meget hjalp det. Der var ikke nogen, der havde lyst til at løfte 
denne store opgave. Vi har ligeledes været ude af stand til at få en annonceredaktør – også denne opgave 
synes at være for stor, og resultatet er, at KatteMagasinet stort set ikke har haft annoncører de seneste par 
år. 
 
Vi diskuterede denne problematik på de afholdte strukturdebatmøder, og en af de ting, der kom frem var, 
at man måske skulle tænke i et blad, der var mindre målrettet mod opdrættere, og mere mod 
katteinteresserede i al almindelighed. Men igen var der ingen, der havde mod på at gå ind i arbejdet. 
Vi har nu landet en alternativ aftale, idet vi har indgået samarbejde med bladet Min Ven Katten, og aftalen 
betyder, at fremover vil KatteMagasinet være en del af Min Ven Katten, idet vi får 16 sider, med egen 
forside. Alt annoncesalg håndteres af MVK. 
Det er aftalt, at der er tale om en prøveperiode på 1 år, så i efteråret 2019 skal det tages op til revision af 
begge parter om aftalen skal fortsætte, eller om vi igen skal gå hver sin vej.  
Vi håber, at I vil tage godt imod bladet – den del, der er KatteMagasinet, vil som vanligt blive lagt på web’en 
– og give det en chance. Desværre vil der ikke være plads til titelgalleriet, da det simpelthen ville tage al 
pladsen, så vi prøver at finde en løsning på web’en. 
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FIFe 
2018 bragte FIFes generalforsamling tilbage til Portugal. I år var det Camilla Scharff, der var min bisidder, og 
som sædvanlig kunne man hjemmefra følge med i forhandlingerne via min blog fra møderne.  
3 forslag fra FD skulle behandles, og vi fik de 2 af dem igennem. Standardændring for PEB gik igennem, og 
tvungen DNA test for CEP290 (PRA-rdAC) for SIA / BAL / OSH / OLH / PEB. Vores forslag om revidering af 
reglerne for Junior Winners faldt desværre. 
Der var valg til en del poster: Leo van de Haterd (NL) blev genvalgt som kasserer, Dietmar Sagurski (DE) som 
vice-præsident, Maria Myrland (NO) blev valgt ind i BRC kommissionen, og som revisorer valgtes Jürg Keller 
(CH) og Marie-France Pohl (LU). Jaana Heikanen (FI) blev valgt som revisor-suppleant.  
Der var i år en ansøgning fra en Thailandsk klub om optagelse, men den gik ikke igennem. Til gengæld er 
Kina nu godkendt som fuldt medlem. 
 
Mentorråd, Avlsråd og Mægling 
De respektive repræsentanter for Mentorråd og Avlsråd aflægger deres egen beretning efterfølgende.  
 
Mæglerordningen fik 2 nye koordinatorer sidste år, og de har oplevet en række udfordringer med at få 
begge parter i diverse konflikter til at deltage i mægling. Det er selvfølgelig utroligt frustrerende for den 
part, der gerne vil have fundet en løsning, og det lægger et stort pres på mæglerordningen – men de kan 
hverken hive hesten til truget eller tvinge den til at drikke. 
 
Forretningsudvalget 
Det indeværende år har været præget af strukturdebat og formandsvalg. Vi har allerede været inde over de 
2 strukturmøde, hvor stort set alle har givet deres bidrag. Formandsvalget satte stort set en stop for alt 
arbejde i FU, i det øjeblik kandidaterne blev offentliggjort. Alle har siddet på nåle for at se hvor valget 
landede, det har været svært at holde momentum. 
Jeg ønsker Camilla Scharff til lykke med valget – jeg er sikker på, at hun vil blive en storartet formand for 
Felis Danica i de kommende år, og håber, at hun vil få støtte og opbakning fra alle sider, så Felis Danica kan 
fortsætte med at udvikle sig. Det er der behov for. God vind, Camilla! 
Tak til alle, der har siddet i forretningsudvalget i de sidste 10 år, ikke mindst Susanne Wehnert som 
næstformand og Inge Nord som sekretær gennem alle årene  – det har været spændende, hårdt, og 
interessant – men også til tider opslidende, og nu glæder jeg mig til at lade andre om at trække læsset. 
 
Bette Lind 
 
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. 
 
  



 Plenarforsamlingen i Landsforeningen Felis Danica 
Sæ søndag den 24. februar 2019, kl. 13:00 

Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør 
 

Avlsrådets årsberetning: 
 
Generelle og racespecifikke avlsanbefalinger 
I 2018 har avlsrådet fortsat arbejdet med de racespecifikke avlsanbefalinger, som vi startede i 2015.  
I 2018 er Burmeser kommet med på listen over færdiggjorte racespecifikke avlsanbefalinger.  
Anbefalingerne for både SOM/ABY og SIA/OSH og søskenderacer er ligeledes godt på vej. Vi afventer her 
respons fra hhv. SUA og DSO. 
Da det ikke var enighed mellem Avlsrådet og to af specialklubberne om hvilke specifikke sygdomme og 
avlsproblemer, deres racer er udfordret på, vil man på Felis Danicas website kunne se angivet, at der ikke er 
udarbejdet racespecifikke avlsanbefalinger af Avlsrådet for disse racer. 
 
Alle racespecifikke avlsanbefalinger bliver løbende offentliggjort på Felis Danicas website under Opdræt > 
Avl & Registrering > Avlsanbefalinger.  
 
Pga. henvendelser fra flere racers opdrættere har Avlsrådet valgt at slette en enkelt anbefaling fra samtlige 
de racespecifikke avlsanbefalinger, hvor den forekommer. Det gælder anbefalingen om at gentage dna-test 
for hver anden generation, uanset resultaterne af tidligere tests. Denne anbefaling er vurderet til ikke at 
give den nødvendige værdi i betragtning af den modstand, den har mødt. 
 
Avslrådet vil endnu en gang understrege, at det naturligvis er frivilligt at følge avlsrådets anbefalinger. Vi vil 
dog også gøre opmærksom på, at det ikke kun er de racespecifikke avlsanbefalinger, der er relevante for 
opdrætterne. 
Der findes en række generelle anbefalinger, og i disse opsummeres også FIFes og Felis Danicas krav til 
opdræt. Disse krav handler om defekter og sygdomme, som der er forbud mod at avle på i Felis Danica og 
FIFe.  
Da det virker som om, at ikke alle opdrættere har været opmærksomme på også at læse de generelle 
avlsanbefalinger, overvejer Avlsrådet nu en ny opsætning af siden med avlsanbefalinger, så det bliver 
nemmere for opdrætterne at se sammenhængen mellem de generelle og de racespecifikke 
avlsanbefalinger.   
 
Specialklubberne er fortsat frit stillet med hensyn til, hvilke kommentarer og forklaringer de må ønske at 
tilføje til avlsanbefalingerne på deres egne websites. 
 
2018: Årets gang 
I 2018 har vi fortsat med at afholde møder med specialklubber om helbredsmæssige udfordringer i avlen og 
om avlsanbefalinger, som er specifikke for den enkelte race, og det fortsætter vi med i de kommende år. 
Alle møder var konstruktive og avlsrådet stillede med minimum 2 deltagere til alle møder efter princippet 
fra sundhedssektoren, at flere ører hører bedre, så vi dermed kan minimere risikoen for misforståelser.  
 
Der har kun været 3 sager i 2018, det mindste antal i mange år: 
 

 1 omhandlende import af Thai kat. Den blev afvist pga. manglende papirer og anden information. 

 1 omhandlende ændring til et avlsprogram. 

 1 omhandlende import af kat der skulle fremstilles i klasse 13B. 
 
Avlsrådets kontaktperson har modtaget 5 henvendelser om rådgivning ang. potentielle sager i årets løb.  
Ingen af disse forespørgsler har resulteret i en sag i Avlsrådet, da de alle har kunnet afklares med en e-mail 
fra Avlsrådets kontaktperson. 
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Fokus på kortsnudede racer 
Dyrlægeforeningen startede sidste år en arbejdsgruppe om kortsnudede racer blandt smådyrene, en 
gruppe der skal udarbejde nogle initiativer til at påvirke opdrættere og potentielle ejere til at tænke sig om, 
når de opdrætter, respektive køber kortsnudede dyr. 
FD er repræsenteret ved Susanne Wehnert for FU og Birgit Hartoft for Avlsrådet. 
Fokus er primært på hundene, bl.a. fordi der er også langt større viden om hundenes problemer end om 
kattenes, da der er indsamlet data om hundene gennem en række videnskabelige studier, og fordi de 
kortsnudede hunderacers populært vokser eksponentielt i disse år.  
I det forgangne år har to dyrlægestuderende skrevet speciale om åndedrætsproblemer hos Fransk Bulldog, 
og det har ført til en bredere undersøgelse med medvirken fra et stort tal af landets dyrlæger, som har 
indsamlet data fra deres klienter over nogle måneder. Som det ser ud lige nu, har dette ikke direkte 
relevans for de kortsnudede racekatte, perser og exotic, men Susanne Wehnert og Birgit Hartoft fortsætter 
med at deltage i følgegruppen som Felis Danicas repræsentanter. 
 
 Avlsrådets sammensætning og arbejdsgang 
Avlsrådet består af et bredt udvalg af erfarne katteopdrættere fra hele landet.  
Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af geografi og racer baseret på en stærk gensidig respekt for 
hinandens indsats både indenfor egen race og i avlsrådsarbejdet. 
I år har vi måttet sige farvel til Lissi Olsson, som ikke har ønsket at genopstille. Vi takker for Lissis glimrende 
indspark i de forgangne to år. 
Jeg vil gerne slutte af med at byde vores nye medlem velkommen til Avlsrådet. Det er vigtigt for os, at vi 
repræsenterer så bredt et udvalg af racer som muligt, selvom dette kan være en udfordring, da vi også 
ønsker en vis viden om genetik og fokus på de primært helbredsmæssige udfordringer, som de enkelte 
racer måtte have. Desuden tilstræber vi også at have en bred geografisk repræsentation.  
 
I Avlsrådet vil vi fortsat gøre vores bedste for at hjælpe og støtte opdrættere og klubber til fordel for vore 
katte, uanset race. 
  
Birgit Hartoft, formand for Felis Danicas Avlsråd 
 
 
Mentorrådets årsberetning: 
Årets gang: 
Det har været et stille og roligt år i Mentorrådet. Vi har fået budt velkommen til et par nye mentorer, samt 
sagt farvel til et en enkelt, som ønskede at udtræde som mentor grundet ændringer i privatlivet. Ligeledes 
er tilgangen af nye elever også foregået i en lind strøm. Det er dejligt at se nye opdrættere finder vej til 
ordningen, og endnu bedre når vi får feedback om, hvor god en hjælp det er, at have nogle erfarne 
opdrættere at sparre med om stort og småt. 
 
Årets arbejde: 
Årets møde i Mentorrådet foregik kort tid efter Plenarforsamlingen hos Tina.  Det var også denne gang et 
heldagsmøde, hvor vi fik drøftet året der var gået, samt fremtiden.  
2018 blev året, hvor vi for sidste gang afviklede alle 4 moduler på Diplomopdrætteruddannelsen i både øst 
og vest indenfor samme år. Fra 2019 vil der årligt blive afholdt 2 moduler i vest og 2 moduler i øst. Det vil 
derved stadig være muligt at blive Diplomopdrætter inden for 1 år, men det kræver man vil køre efter det. 
Ellers kan det fremover gøres på 2 år. Vi har allerede erfaret at nogle kursister, har etableret en 
Facebookgruppe, så de kan arrangere samkørsel til modulerne. Samt vedblive at holde kontakten med 
hinanden, når de er færdige med forløbene til uddannelsen. 
Der har i år, virkelig været et godt sammenhold på modulerne, som primært har bestået af nye/nyere 
opdrættere. Dette glæder os meget, og giver håb til fremtidens opdrættere indenfor dansk kattesport. 



 Plenarforsamlingen i Landsforeningen Felis Danica 
Sæ søndag den 24. februar 2019, kl. 13:00 

Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør 
 

Vi får stadigvæk god feedback på uddannelsens undervisere, og denne feedback gives videre til 
underviserne, så de kan tage det med i formidlingen af modulerne.  Dette gjorde blandt andet, at vi her i 
efteråret fik afholdt både modul 1 og 2, på begge sider af broen, med 100 % beståelse hos vores kursister 
og en meget flot fejlprocent i prøverne.  
Vi har fået lagt sidste hånd på vores reviderede Mentormappe, så vores mentorer i fremtiden stadig har et 
godt værktøj til brug til forløbet med deres elever. Vi har i år oplevet en stigning af de lidt ”tungere” 
opgaver i blandt vores elever, men igen et stort cadeau til vores fantastiske mentorer, som igen og igen 
tager imod de udfordringer de bliver stillet. Vi håber de mærker, at vi i Mentorrådet er ”bag dem” hele 
vejen.  
 
Fakta: 
Ved årets udgang var der 17 mentorer og 14 elever, hvilket er en stigning i forhold til sidste år. Vi prøver 
stadig at fordele folk efter både race og geografisk placering, men må også se på de individuelle behov der 
er. Vi har på dette års møde i januar præsenteret FU for en ændring i tildeling og brug af mentorerne, da vi 
kan se et ændret ”adfærdsmønster” hos ordningens elever i forhold til brug af begge mentorer.   
Der er 221 opdrættere, som har bestået alle fire moduler og som derfor kan kalde sig diplomopdrættere. 
Disse er fordelt således: 48 i 2013, 60 i 2014, 32 i 2015, 38 i 2016, 19 i 2017 og 24 i 2018. 
Vi har afholdt et enkelt fysisk møde i Mentorrådet i 2018. Øvrig kontakt har været via vores FB-gruppe, på 
mail, når vi mødtes på Diplomopdrættermodulerne, div. udstillinger og via telefonen. Vi har også været 
repræsenteret på årsmødet med FU, råd og SPK, samt på Plenarforsamlingen. 
 
Mål for 2019: 
Vi har som mål fortsat at udarbejde kendskabet til Mentorordningen, samt til Diplomopdrætter-
uddannelsen. 
Da ”Kattemagasinet” ændrer karakter, vil vores ønske være, at vi måske må få tildelt et par linjer i de 4 
hovedklubbers nyhedsbreve, som bliver sendt ud til deres medlemmer. Desuden udbrede info som nu, via 
Felis Danicas hjemmeside, opslag i de 4 hovedklubbers Facebook-grupper, samt vores roll-ups som er at 
finde på div. udstillinger. 
At fortsætte det gode samarbejde med ordningens mentorer, samt forsat følge aktivt op på den indkomne 
respons på de udsendte svarskemaer. 
Fastholde vores korte svartid på indkomne mails på ca. 24 timer, som vi har haft i de forgangne år. 
Vi vil i samråd med Forretningsudvalget, drøfte afviklingen af modulerne på den ”nye måde”, så vi kan få 
evalueret på tiltaget med færre moduler om året. Desuden skal vi aktivt arbejde på at få søsat et ”modul 
5/opfølgningsmodul”. 
Vores årlige møde i Mentorrådet i 2019 vil primært fokusere på dette nye tiltag. 
 
Mentorrådet vil gerne takke FU for et godt samarbejde og gensidig tillid i det forgangne år. Tak for hurtig 
respons på relevante spørgsmål og positiv tilgang til vores ideer.  
Selvfølgelig også en stor tak til vores 17 dygtige Mentorer for det engagement og iver der bliver lagt i 
opgaven. I er simpelthen guld værd og uundværlige for ordningens arbejde. Også en tak til de elever, der 
har brugt mentorordningen i året der er gået, dejligt at følge jer fra sidelinjen   
Tak til de opdrættere der har deltaget i Felis Danicas diplomopdrætteruddannelse i årets løb. Dejligt at der 
stadig er mange der har lyst til ny læring, eller at få genopfrisket den viden man allerede er i besiddelse af. 
 
Til sidst vil jeg som formand gerne takke mine 4 med-mentorrådsmedlemmer for et godt år i jeres selskab.  
Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med jer i året der ligger forude. Tak for jer. 
 
Lisette Siigaard Henriksen 
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Mæglerordningens årsberetning: 
Året 2018 har for mæglerne været en langsom opstart, og senere har det været svært at afse tid til 
besvarelse pga. arbejde. Desuden har sagsbehandlingstiden været lang, da vi har måttet rykke for 
modpartens belysning af sagen. 
Vi har talt om at mæglerne bør mødes ca. hver 3. md. for at få vendt sagerne.  
 
Sag fra 2017 
Sternum sagen. – løst 
 
Sager fra 2018 

 Sag ml. to Ragdoll opdrættere – afventer oplysninger fra anden part 

 Giardia med forsinket behandling (opdrætter kontakter os) – løst 

 Tilbagebetaling af depositum – løst 

 Kat aflivet med FIP – henvist til Forbrugerklagenævnet - løst 

 Sag mellem perseropdrættere – bedt om møde 

 Stamtavler trukket på hunkat ejet af anden ejer – afventer flere oplysninger 

 Avlsret på hunkat – afventer flere oplysninger 

 Sphynx med FIP – henvist til Forebrugerklagenævnet. – løst. 
 
Pia Kjeldgaard og Helle Høybye 
 
 
4. Regnskab: 
Kassereren gennemgår regnskabet.  
Der bliver stillet spørgsmål til hvorfor udgifterne til topkatte steget. Baggrunden er at RC har valgt ikke at 
sponsorere til FD-topkatte. 
Spørgsmål om hvorfor flere poster er budgetteret med 0,00 kr. i 2018. Da budgettet blev lagt var der endnu 
ikke talt om formandsvalg. Lønningerne til stambogssekretær er taget med under punktet stambogsføring. 
Revisorerne har bemærket at budgetteringen var for overfladisk. Kasserer udarbejder et mere detaljeret 
budget fremover. 
 
Regnskabet sendes til afstemning: 
Racekatten stemmer for med 3 plenarer. 
Jyrak stemmer for med 9 plenarer. 
Katteklubben stemmer for med 5 plenarer. 
Darak stemmer for med 4 plenarer. 
 
Regnskabet er enstemmigt godkendt. 
 
5. Optagelse af nye klubber: 
Punktet udgår, da der ikke er nogen nye klubber der har søgt om optagelse. 
 
6. Vedtægtsændringer: 
 
a) Forslag nr. 1 fra forretningsudvalget: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter - Ny § 17 – alle 

efterfølgende paragraffer renummereres. 
 
Nyt forslag til afstemning: 
 
Ny §17 Håndtering af disciplinære foranstaltninger (efterfølgende § renummereres) 
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stk. 1.  Felis Danica behandler løbende overtrædelser, hvor medlemmet implicit leverer dokumentationen 
for overtrædelsen, fx overtrædelse af 24-mdrs. reglen, udstilling af drægtig hunkat, overtrædelse af andre 
udstillingsregler o.lign. Disse sager håndteres som ekspeditionssager. Dog kan afgørelsen altid ankes til 
Forretningsudvalget. 
stk. 2. Andre overtrædelser af gældende regelsæt, samt klager, der omhandler overtrædelse af det etiske 
regelsæt, behandles såfremt et enigt forretningsudvalg finder, at overtrædelsen er af en sådan karakter, at 
overtrædelsen kan medføre en sanktion. Dog kan indklagedes egen klub ikke forhindre en sagsbehandling. 
Hvis en sådan sag behandles, skal klagens substans oplyses til den indklagede, som derefter har mulighed 
for at kommentere klagen. Indklagede får samtidig oplyst en tidsfrist for at svare på klagen (min. 2 uger). 
Forretningsudvalget træffer derefter sin afgørelse, som meddeles indklagede. Mindst 3/4 af alle 
medlemmer af forretningsudvalget skal stemme for afgørelsen. 
stk. 3. Alle sanktioner følger det gældende, offentligt tilgængelige takstblad. Alle afgørelser i henhold til stk. 
2 offentliggøres på Felis Danicas website uden navns nævnelse, men med fuld beskrivelse af klagens 
substans og bevæggrund for den trufne afgørelse. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
b) Forslag nr. 2 fra forretningsudvalget: Ændring til Felis Danicas vedtægter § 4  
 
Racekatten stemmer for godkendelse med 3 plenarer. 
Jyrak stemmer for godkendelse med 9 plenarer. 
Katteklubben stemmer 3 plenarer for og 2 imod godkendelsen med 5 plenarer. 
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer. 
Forslaget er vedtaget, idet der kræves 2/3 deles flertal, hvilket svarer til 14 plenarer. 
 
c) Forslag nr. 3 fra forretningsudvalget: Ændring til Felis Danicas vedtægter, § 5 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
d) Forslag nr. 4 fra forretningsudvalget: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 7, stk. 3a 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
e) Forslag nr. 5 fra forretningsudvalget: Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter § 16, stk. 6 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
 
f) Forslag nr. 6 fra forretningsudvalget: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 7  
Forslaget er trukket. 
 
g) Forslag nr. 2 fra Darak: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 7 
Forslag er trukket. 
 
h) Forslag nr. 3 fra Darak: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 16, stk. 6 
Forslag er trukket. 
 
i) Forslag nr. 1 fra Jyrak: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 4 
Forslaget er trukket. 
 
j) Forslag nr. 1 fra Katteklubben: Ændring af Felis Danicas vedtægter § 4 
 
Racekatten stemmer imod godkendelse med 3 plenarer. 
Jyrak stemmer imod godkendelse med 9 plenarer. 
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Katteklubben stemmer for godkendelsen med 5 plenarer. 
Darak stemmer imod godkendelse med 4 plenarer. 
Forslaget er faldet. 
 
7. Fastsættelse af kontingent, priser på stamtavler, stamnavne med videre: 
Der er ingen forslag til kontingentændringer. 
 
8. Indkomne forslag 
 
a) Forslag nr. 1 fra Darak: Ændring til ”Felis Danicas appendiks A til nationale tilføjelser” 
 
Racekatten stemmer imod godkendelse med 3 plenarer. 
Jyrak stemmer imod godkendelse med 9 plenarer. 
Katteklubben stemmer imod godkendelsen med 5 plenarer. 
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer. 
Forslaget er faldet. 
 
b) Forslag nr. 2 fra Jyrak: Tilføjelse til SBI standarden. 
Forslaget er trukket. 
 
c) Forslag nr. 2 a fra Katteklubben: Beslutningsforslag 
Forslaget trækkes. 
 
d) Forslag nr. 2 b fra Katteklubben: Beslutningsforslag 
Forslaget trækkes. 
 
e) Forslag nr. 2 c fra Katteklubben: Beslutningsforslag 
Forslaget trækkes. 
 
f) Forslag fra Birmaklubben: SBI standard 
 
Racekatten stemmer imod godkendelse med 3 plenarer. 
Jyrak stemmer imod godkendelse med 9 plenarer. 
Katteklubben stemmer for godkendelsen med 5 plenarer. 
Darak stemmer for godkendelse med 4 plenarer. 
Forslaget er faldet. 
 
9. Budget 2018 
Kassereren præsenterer budget 2019. Fordelingsnøglen er ændret. Den største post er afsat til et nyt 
stambogssystem. Topkatteudgifterne blive lidt større, da Royal Canin ikke vil sponsorere til dette længere. 
Posten til nyt system er ikke på baggrund af et besluttet system. Der skal købes et nyt system, ikke kodes 
fra begyndelsen. Systemet der findes i dag fungerer, men det kan ikke skaleres eller give mulighed for 
selvbetjening, og systemet er blevet meget ustabilt. 
 
Budgettet er enstemmigt vedtaget. 
 
10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s GF 
Der er ingen forslag til videresendelse. 
 
11. Valg af kasserer 
Udgår, da kasserer ikke er på valg. 
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12. Meddelelse om valg af formand 
Camilla Scharff er valgt til ny formand for Felis Danica for 2 år. 
 
13. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg 
Daraks medlemmer: Mette Usbeck og Helle Sivkjær. 
Jyraks medlemmer: Susanne Wehnert og Inge Nord 
Katteklubbens medlemmer: Lars Seifert-Thorsen og Kirsten Ulsø 
Racekattens medlemmer: Pia Børgesen og Susanne Høj Andersen 
 
14. Valg af repræsentanter til FIFe’s generalforsamling  
Punktet udgår. 
 
15. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter  
Revisor: 
Marianne Roth, Katteklubben 
Flemming Vorbeck, Jyrak 
 
Revisorsuppleant: 
Mariann Zittlau Jacobsen, Racekatten 
Esben Jørgensen, Jyrak 
Alle er valgt med akklamation. 
 
16. Valg af 3 medlemmer af Felis Danicas Avlsråd i 2 år 
Hanne Lindvig  16 stemmer 
Anne-Louise Nygaard Sadek 12 stemmer 
Birgit Hartoft  16 stemmer 
Anne Marie Bjelke 5 stemmer 
Gerd Jahn  9 stemmer 
Nanna Mikkelsen 5 stemmer 
Birgit Hartoft, Anne-Louise Nygaard Sadek og Hanne Lindvig er valgt til Avlsrådet for 2 år. 
 
17. Valg af Mentorråd  
Punktet udgår. 
 
18. Eventuelt 
CS præsentere ny fejring af Felis Danicas Topkatte. Der vil blive afholdt en middag som finder sted lørdag 
den 11. maj 2019 på Hotel Marina, Vedbæk. Prisen pr. person er 300 kr. FD inviterer de 5 nationale 
winners, efter middagen vil der være fest og dans. 
 
Birgit nævner at indlæg til Kattemagasinet skal sendes til kattemagasinet@felisdanica.dk 
Derudover sidder CS og SW i udvalget. Det må gerne være nørdet, men på den folkelige måde. Gode 
billeder er meget velkomne. 
 
FU/FD overrækker en afskedsgave til Bette Lind for indsatsen i de sidste 10 år. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. Plenarforsamlingen sluttede kl. 16:36 
 
 
 
Camilla Scharff, formand  Ole Amstrup, dirigent 

mailto:kattemagasinet@felisdanica.dk

