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Tilstedeværende: Camilla Scharff, Susanne Wehnert, Mette Usbeck, Lisette Henriksen, Helle Sivkjær, Inge 
Nord, Rene Nielsen 
Sygemeldt: Susanne Høj Andersen 
Referent: SW 
 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Udsættes til næste møde. 
 
Beslutninger truffet pr. mail 
Forslag til FIFe vedr. dansk deltagelse i SW-samarbejde. 
Et RK-medlem er kontaktet pga. overtrædelse af vedtægter.  
Version af købskontrakten tilpasses; tekst vedr. reservationsgebyr/depositum fjernes. 
Tidligere medlem af KK, nu "frigænger" bliver af politiet stævnet for bedrageri for salg af adskillige (7) 
killinger uden stamtavler. 
 
Nyt fra kasserer 
Der er kommet ca. 34.000 ind på hensættelseskonto til Winnie Nielsen. 
I alt er 17 medlemmer gået til Mundikat i løbet af 2019. Det har ingen indflydelse på økonomien, der ser fin 
ud.  
 
Nyt fra stambogsfører 
Stamtavleansøgningerne ligger en smule under sidste års niveau pr. 1-12. 
Arbejdet på det nye system er påbegyndt. 
 
Nyt fra råd og nævn 
 o Avlsråd 
Nye medlemmer skal findes til AR til plenarforsamlingen. Jesper Langkjær og Eva Køhler genopstiller ikke, 
og formand Birgit Hartoft ønsker ligeledes efter 8 år at trække sig. 
 
o Mentorråd 
Seneste hold består af 20 helt nye, som går til opgaven med stor interesse. Modul 3 og 4 er klar til 2020. 
Lisette, Brian, Lailah og Tina genopstiller. Rådet peger selv på en kandidat, som erstatning for Flemming 
Vorbeck, der ønsker at stoppe. 
 
o Mæglerordning 
Helle Høybye og Pia Kjeldgaard ønsker at stoppe. 
Arbejdet som mægler trækker meget store veksler på de involverede. 
Der er fundet et emne, Beata Fröhlich, som har mod på at overtage til næste plenarforsamling. Lisette tager 
kontakt.  
 
FD-aktiviteter 
o Kattemagasinet 
Agria-annonce på plads. 
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o Stambogsføringssystem 
Bette Lind har fået adgang til systemet, og der er sat 2 hjælpere på til at teste systemet. 
Datakonvertering er på vej snarligt. Enkelte ting skal tages stilling til: Stamtavle layout. Layout lignende det 
norske foreslås, men med tilpasninger (felt til avlsforbud; kuldsammensætning, rubrik til klubbens 
stambogssekretær). 
Fakturering af stamtavler skal gennemtænkes; fungerer som udgangspunkt modsat det danske system. Lige 
nu foretrækker vi at fortsætte, som vi plejer. 
Instruktion til medlemmer i brug af det nye system overvejes. Demo forsøges klar til plenarforsamling. 
 
o Det danske katteregister 
Nyt system - store udfordringer. De ved det godt, der arbejdes angiveligt på det. 
 
o SPK-møde/Plenarforsamling 
Møde med SPK, råd og nævn den 26. januar i Nyborg Idrætscenter; der udsendes indkaldelse snarest. 
Forsøges flyttet til 19. januar. 
Plenarforsamling 23. februar i Korsør.   
Der skal udarbejdes forslag til plenarforsamling samt prisjusteringer.  
 
Næste møde 
19. januar - SPK, råd, nævn. 
   
Eventuelt 
Topkatte præsenteres på JYRAKs udstilling i Kolding i marts. Præmieoverrækkelse ved middag om aftenen. 
Møde med arbejdsgruppe i forbindelse med Roskilde Dyrskue er arrangeret. 
CS orienterer om, at der på foranledning af nogle medlemmer er sendt klage til FIFe vedr. 
uregelmæssigheder på WS, vedrørende kat. 4 killing.  

 


