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Deltagere: Camilla Scharff (CS), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Mette Usbeck (MU), Helle Sivkær 
(HS), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA), Bette Lind (BL) deltog under pkt. vedr. 
Stambogsføringssystem 
 
Afbud: René Nielsen (RN) 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra mødet d. 22. maj blev godkendt. 
 
Stambogsføringssystem 
Det russiske system er fravalgt på grund af graverende mangler, bl.a. back up og det faktum at systemet er 
baseret på et enkeltmandsfirma og derfor er utroligt sårbart. Det finske system, som også har været brugt i 
Norge i en del år, var det mest velegnede, og priser fra udvikleren af systemet er nu modtaget. Dette er et 
professionelt firma, som vil forestå både drift og vedligehold samt udvikling.  Vi er kun interesseret af købe 
stambogsføringsdelen, men har mulighed for at tilkøbe udstillingsdelen, hvis dette ønskes på sigt. Systemet 
findes på norsk, så det er let for os at få oversat. FD skal stadigvæk fremadrettet have en aflønnet 
stambogsfører, men så længe vi ikke har et nyt system, er det ikke optimalt at opslå stillingen. Man kan 
forvente et mindre timeforbrug på denne post, da medlemmerne selv skal taste flere oplysninger ind. 
Fysiske stamtavler vil også eksistere fremover. Der var enighed om, at dette er systemet der købes.  
 
Beslutninger truffet pr. mail 
• Roskilde Dyrskue 
Det er besluttet, at FD overtager Roskilde Dyrskues fremvisning af racekatte. Arbejdsgruppen v/Annette 
Kamp er indstillet på at arbejde videre med arrangementet med deltagelse af et par nye 
gruppemedlemmer, så de kan få fornyet arbejdskraft. Skal på budgettet til næste år. Der vil være et 
planlægningsmøde i løbet af efteråret, hvor udgifterne vil være tilgængelige for FU. 
LSH nævnte, at vi også skal have arrangementet ”Levende dyr i Forum” i 2020 i hu. 
 
• Udstillingskarantæne til enkeltperson 
Blev vedtaget af et enigt FU – truffet på baggrund af brud på FDs etiske regelsæt på en udstilling i Herning i 
juni 19. 
 
• Støtte til Norges forslag om MCO hofterøntgen  
Der er enighed om, at det vedtagne forslag på FIFes generalforsamling ikke er optimalt, og kan komme til at 
koste FIFe mange opdrættere. FU tilslutter sig Norges forslag. IN svarer. 
 
• Ændring af Kurilian bobtail vedtægter 
Godkendt. IN har svaret. 
 
• Udlån af katte til avl på polydactyle katte 
CS kontakter Avlsrådet med henblik på et afslag, da polydactyle katte ikke bifaldes i FIFe. 
 

 
• Indsamling af valide data vedr. opdræt af racekatte  
CS har rettet henvendelse og henvist til avlsrådet, når der foreligger mere konkret. 
 
• AGRIA/pasningsvejledning med logo 
 Ligger i en hovedklub i stedet for i FD. IN foreslår alternativ sponsorering.  
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• Nyt fra kassereren 
Regnskabet ÅTD viste en positiv balance.  
Der er en stigning i FU lokaleleje. Dette omfatter bl.a. leje til specialklubber under mødet med Råd og 
nævn, Strukturdebatmøder m.v. Der var enighed om, at der fremadrettet skal findes billigere løsninger end 
brug af dyre hotelfaciliteter. LSH tilbyder et nyt fælleshus i Korsør til billig leje og aftaler bilateralt med IN. 
Ingen kommentarer til budgettet, som ser fint ud. 
 
Nyt fra stambogsføreren 
En opgørelse fra stambogsføreren viser, at der er trukket 1792 stamtavler i år mod 1805 sidste år. 
Det blev besluttet, at aldersklasserne på stamtavleansøgninger fremadrettet følger udstillingsklasserne. 
Således har opdrætterne bedre tid til at se killingerne an hva. farver, mønstre o.a. Der var enighed om, at 
dette træder i kraft på 1/9 og lægges på FDs hjemmeside snarest.  
Der var stor ros til BL for hurtig levering af stamtavler. 
 
Nyt fra råd og Nævn 
• Avlsråd 
CS beder om en status 
 
• Mentorråd 
Der er sket en oprydning af diplomopdrættere efter frafald af medlemmer i H-klubberne.  
Spørgeskemaer vedr. tilbagemeldinger fra mentorer og mentee’s efter 1. måned er droppet, da der ofte 
mangler tilbagemeldinger på dette tidspunkt. 
JYRAK er den eneste H-klub, der reklamerer for diplomopdrætteruddannelsen på deres hjemmeside.  
Tekst fra Mentorrådet til DBA vedr. racekatte kontra BYBer-katte er strandet, da vi ikke vil betale flere 
tusinde kr. for at annoncere. Medlemmernes anmeldelser til DBA menes at have en større effekt, da 
annoncerne oftest fjernes efterfølgende af DBA. Dog efterlyses der aktion fra specialklubberne i den 
retning. LSH vender tilbage til Mentorrådet.  
 

• Mæglerordning 
CS har kontaktet Mæglerordningen. Tilbagemelding udestår. 
 
FD-aktiviteter 

• Kattemagasinet 
Aftalen skal nu fornys efter 1 års gensidig prøvetid. Enten fortsætter vi – eller vi har intet blad. Der er ingen, 
der har vist interesse i at deltage i et udvalg. Det er besluttet at fortsætte 2 år mere, og så må vi 
efterfølgende se, om der melder sig interessenter på banen, som vil udarbejde et nyt KM. Birgit Holme vil 
gerne tage et år mere som redaktør. BL opsætter vores sider, som hun forsætter med, hvilket vi er glade 
for. CS foreslog en mere ensartethed/overordnet linje for opsætning af vores sider, herunder bl.a. fonte 
m.v. BL udarbejder et udkast til en skabelon til gennemsyn, men opsætter også gerne teksten for 
klubberne. BL kigger også på designet generelt. Rykning af deadline for levering af materiale fra H-
klubberne er ønskeligt, da den p.t.  er meget lang. CS og Birgit Holme afholder et planlægningsmøde her i 
oktober. SHA spørger ind til pris for distribution fremadrettet.  
 
Fælles killingeliste 
Fælles killingeliste har været drøftet på strukturdebatmøderne med bred opbakning fra medlemmerne. 
Den har stadigvæk høj prioritet i FD, men er blot skubbet lidt til side grundet nyt stambogssystem og 
økonomiske beslutninger forbundet hermed. Der sigtes efter en professionel side som købhund.dk., hvilket 
ikke er billigt. SW kontakter producent og udbyder.  Brugerbetaling samt sponsorering fra firmaer foreslås. 
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Ændring af standardkontrakt 
Forbrugerklagenævnet har truffet en afgørelse, der pålægger opdrættere at dække katte, der er testet 
positiv for Corona-virus, også uden at katten viser sygdomstegn. En rigtig kedelig sag. For at vores 
opdrættere ikke skal stå med et stort erstatningskrav på omkring 20.000 kr., bør der i standardaftalen 
indføres en kort tekst med visse forbehold, bl.a. at Corona-virus eksisterer og ikke afstedkommer en 
erstatning. Denne vil forinden have rundet en jurist. 
 
Eventuelt 

• Henvendelse fra RK om ændring af stamnavn blev drøftet.  
 

• Et medlem har killinger til salg samt indehaver unge katte, men har ikke søgt stamtavler i en årrække. 
Der har været rettet henvendelse uden held p.t. H-klubben følger op og melder tilbage. 

 
SHA 15.08.19 


