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Camilla Scharff bød velkommen til plenarforsamlingen i Frølunde forsamlingshus.
1. Valg af dirigent
Bette Lind blev valgt til dirigent og konstaterede, at plenarforsamlingen var lovligt varslet ifølge
vedtægterne.
Jyrak er repræsenteret af 10 plenarer: Susanne Wehnert, Inge Nord, Dorthe Elwarth, Simone Søderberg,
Tina Pedersen, Mette Mejdahl, Brian Sørensen, Flemming Vorbeck, Kamilla Tholstrup og René B Nielsen.
DARAK er repræsenteret af 6 plenarer: Mette Usbeck, Helle Sivkjær, Beata Frölich, Tanja Petersen, Mikkel
Henriksen og Dortemarie Kaplers.
Racekatten er repræsenteret af 5 plenarer: Pia Børgesen, Lisette Sigaard Henriksen, Susanne Høj Andersen,
Helene Carstensen og Berit Sigersen.
Avlsrådet er repræsenteret af Hanne Lindvig Andersen.
Mentorrådet af Brian Daugaard, Flemming Vorbeck, Lisette Sigaard Henriksen.
Mæglerordningen af Beata Frölich.
2. Valg af stemmetællere
Hanne Lindvig for Jyrak, Mikkel Henriksen for Darak og Pia Børgesen for Racekatten.
3. Formandens beretning
Så blev det tid til min første beretning for Felis Danica, en beretning om et år, der har budt på store
beslutninger og store forandringer for den danske katteverden, særligt for Felis Danica. Jeg fik min ilddåb
som nyvalgt formand ved en ekstraordinær plenarforsamling i maj 2019, hvor vi skulle ekskludere et
medlem af vores forening efter en længere periode med uro og dårlig stemning mellem medlemmerne,
både i forretningsudvalget og medlemmerne af klubberne. Det var ikke min ønskestart, men vi kom
igennem det og er kommet videre.
2019 i tal
Fra og med 2019 har vi ændret på metoden til at opgøre plenarer, så det ikke længere er antallet af
medlemmer, der er afgørende, men antallet af stamtavler. Det giver følgende fordeling i år:
Klub
DARAK
JYRAK
RACEKATTEN
KATTEKLUBBEN
I alt

2018
736
1296
567
704
3303

2019
775
1543
748
58
3124

Plenarer
6
10
5
21

I sidste års beretning var stamtavleantallet for 2018 opgjort til i alt 3291, men der har været lidt
korrektioner efterfølgende, så det korrekte tal var 3303. 2019 betød dermed en lille nedgang i antallet af
udstedte stamtavler, som vi også havde forventet efter omstændighederne.
Vi har hørt mange gode historier om de mange medlemmer, der sidste år valgte at forlade Felis Danica til
fordel for en udenlandsk FIFe-klub. Faktum er, at 18 medlemmer officielt flyttede deres medlemskab fra
Felis Danica, og af disse er et par stykker vendt tilbage igen. Opgørelsen over antal stamtavler for
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henholdsvis 2018 og 2019 er da også en klar indikation af, at den påståede medlemsflugt ikke helt har
fundet sted. Der er hvert år medlemmer, som flytter til andre organisationer eller klubber, det står enhver
frit for at vælge den klub eller organisation de ønsker at være medlem af – det er vigtigt for os at pointere,
for vi har også hørt en del historier om, at Felis Danica forsøger at stille hindringer i vejen for dem, som
ønsker at være medlemmer af andre FIFe-klubber, og ligesom historien om antallet af flytninger var kraftigt
overdrevet, er disse historier lige så forkerte.
Vi bliver selvfølgelig ikke spurgt, hvis nogen af vores opdrættere ønsker at skifte organisation fra FIFe, og vi
er selvfølgelig bevidste om, at der er dannet en ny klub under WCF i Danmark. Det er ikke umiddelbart
vores indtryk, at den nye organisation har trukket mange Felis Danica-medlemmer på nuværende
tidspunkt.
Årets møder
Vi startede, som tidligere nævnt, med en ekstraordinær plenarforsamling – den gider vi ikke bruge mere
krudt på.
I juni måned holdt vi åbne møder øst og vest for Storebælt om både status i Felis Danica og beslutningerne
truffet på FIFes generalforsamling, som efterlod rigtig mange Maine Coon-opdrættere med en lang række
ubesvarede spørgsmål – spørgsmål, der stadig ikke er besvaret, vel at mærke! Trods de ubesvarede
spørgsmål og en, på det tidspunkt, uafklaret trussel om en retssag imod Felis Danica, var det nogle gode
møder med positiv stemning blandt de fremmødte.
Det samme gjorde sig gældende på mødet med specialklubberne, der blev afholdt i januar i år, hvor FU
klart mærkede en større vilje til samarbejde end til at stille sig kritiske over for hinanden og Felis Danica –
og vi håber, at specialklubberne fortsætter det indbyrdes samarbejde, så de gode ideer og forslag der blev
vendt på mødet, kan blive fremsat til næste år.
Vi har i det forgangne år ikke afholdt udstillinger eller fremvisninger, men vi har lavet en aftale med
udvalget, der tidligere selvstændigt og uafhængigt har stået for fremvisningerne på Roskilde Dyrskue om, at
Felis Danica fremover betaler teltlejen, så udvalget – med Annette Kampf og Bent Aggersbøl i spidsen – kan
fortsætte med at arrangere fremvisninger på Roskilde Dyrskue. Det er vi glade for, for det er vigtigt at
kattene også får en plads på et arrangement, der besøges af så mange – selvom en stor del af dem sikkert
synes vi er tossede, når vi betaler flere tusinde kroner for vores katte … men det er jo en del af opgaven, at
få fortalt folk, at alle katte har en værdi, så det faktisk er mere tosset at man kan få dem gratis! Jeg håber,
at mange af vores medlemmer har mulighed for at fremvise katte på dyrskuet – og dermed hjælpe med at
informere dem, som ikke normalt kommer på katteudstillinger, om vores dejlige dyr.
Stambogsføring
Da Heidi Tværmose stoppede som stambogsfører, har opgaven med at lave stamtavler, registrere titler osv.
ligget hos Bette Lind. Det har været en kæmpe hjælp for FU og alle jer, der modtager stamtavler, at
opgaven varetages af en person, som kender systemet, kender reglerne og ikke mindst kender
forretningsgangene i forhold til FU og organisationen i øvrigt. Vi skylder Bette en stor tak for at træde til og
overtage posten som stambogsfører!
Udover at varetage funktionen som stambogsfører, fungerer Bette desuden som projektleder på projektet
med at få nyt stambogsføringssystem – det er utrolig heldigt, at vi har en person, der kender vores data og
samtidig har den fornødne viden om både projektstyring og ’alt det tekniske’ bag systemerne. Det har gjort
FU’s arbejde med nyt stambogsføringssystem meget let indtil videre, da vi fuldstændig trygt har overladt
alle opgaver med konvertering og tilretning af data i Bettes kyndige hænder, så vi har kunne nøjes med at
træffe de fornødne beslutninger om nødvendige ting, når vi fik besked på det.
Det ny system er godt undervejs, de første testkonverteringer er lavet, og nu bliver der testet – foreløbigt af enkelte personer og der bliver lavet tilretninger, så vi får et system der passer til vores nationale forhold.
Den første mini-demo blev lavet på mødet med Specialklubberne, og i dag er det planen at I får endnu en
lille demo. Det er en tidskrævende opgave at implementere nyt system – især når man samtidig skal passe
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job, familie, katte, dommergerning, udstillingsopgaver og kunne holde lidt fri ved siden af. Vi har derfor
endnu ikke en dato for, hvornår systemet er klart til brug blandt opdrætterne – men der arbejdes benhårdt
på det, og vi præsenterer det endelige resultat for jer så snart det er muligt. Vi er sikre på, at I vil tage godt
imod det længeventede nye system, og at I vil få glæde af alle de ting, der bliver mulige at gøre selv –
blandt andet at godkende parringsattester elektronisk, linke til stamtavler, lave testparringer med info om
indavlskoefficienter, uploade egne kattes testresultater, ejerskifte katte osv. Vi glæder os i hvert fald til at
kunne vise jer det hele, når det er klart!
Med det nye system får vi også fordelen af at være en af tre brugere af systemet – det betyder, at
udgifterne til kommende forbedringer og videreudvikling bliver delt mellem os, forudsat at vi alle er enige i
at få lavet det pågældende arbejde.

Lad os kigge på nogle tal for 2019:
Overordnet er antallet af stamtavler trukket i Felis Danica i 2019, som tidligere nævnt, igen faldet en smule.
År
Katte

2010
5325

2011
4738

2012
4565

2013
4045

2014
3709

2015
3510

2016
3335

2017
3260

Procentvis og antalsmæssigt fordelt på kategorier, ser det således ud:

Antal
8%
27%
Kategori 1

24%

Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4

41%

2019 Racefordeling
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Hovedtotal

Antal
861
1270
753
240
3124

2018
3303

2019
3124
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Fordelt på racerne over de sidste 3 år:
Racefordeling 2017-19
Kategori 1
Exotic
Hellig Birma
Perser
Ragdoll
Tyrkisk Van
Kategori 1 i alt
Kategori 2
American Curl Langhår
Maine Coon
Norsk Skovkat
Sibirisk Kat
Tyrkisk Angora
Kategori 2 i alt

2017

2018

2019

diff.

%

123
380
190
276
1

77
379
176
320
5

50
343
88
363
17

-27
-36
-88
43
12

-35,06
-9,50
-50,00
13,44
240,00

970

957

861

-96

-10,03

1
662
471
57

1
775
450
56

0
730
486
53
1

-1
-45
36
-3
1

-100,00
-5,81
8,00
-5,36
100,00

1191

1282

1270

-12

-0,94
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Kategori 3
Bengal
British Longhair
British Shorthair
Burmeser
Burmilla
Egyptisk Mau
Europé
Korat
Kurilean Bobtail KH
Kurilean Bobtail LH
Ocicat
Selkirk Rex Korthår
Selkirk Rex Langhår

89
24
321
154
1
6
63
5
7
44
13
0
0

84
16
379
117
11
3
47
20
2
19
19
1
5

76
14
398
124
8
3
71
22
1
31
3
0
2

-8
-2
19
7
-3
0
24
2
-1
12
-16
-1
-3

-9,52
-12,50
5,01
5,98
-27,27
0,00
51,06
10,00
-50,00
63,16
-84,21
-100,00
-60,00

Kategori 3 i alt

727

723

753

30

4,15

Kategori 4
Abyssinier
Balineser
Cornish Rex
Devon Rex
Don Spynx
Japanese bobtail
Orientalsk Korthår
Orientalsk Langhår
Peterbald
Russian Blue
Siameser
Somali
Sphynx

89
12
8
0
3
0
57
3
8
28
88
20
53

102
4
2
8
0
1
54
9
6
51
54
20
23

59
7
9
12
0
1
34
13
5
10
46
17
27

-43
3
7
4
0
0
-20
4
-1
-41
-8
-3
4

-42,16
75,00
350,00
50,00

369

334

240

-94

-28,14

Ej anerkendt
Ikke anerkendt korthår
Ikke anerkendt langhår

1
2

5
2

0
0

-5
-2

-100,00
-100,00

Ikke anerkendt i alt

3

7

0

-7

-100,00

3260

3303

3124

-179

-5,42

Kategori 4 ialt

Total

0,00
-37,04
44,44
-16,67
-80,39
-14,81
-15,00
17,39

Kattemagasinet
Det er fortsat Birgit Holme, der holder styr på tropperne i forhold til Kattemagasinet – det er vi rigtig glade
for, for selvom vi ikke skal fylde 40 sider til hvert nummer, er der rigtig meget koordinering og
bidragsydere, der skal holdes i ørerne mv., og det klarer Birgit som en mis hver gang!
Vi har forlænget aftalen med MinVenKatten for 2 år mere, og har aftalt at koordinere temaer, så vi får et
mere sammenhængende blad – selvfølgelig målrettet til hver vores grupper af læsere. Vi vil derfor lægge
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vægt på lidt mere ’tunge’ artikler rettet mod opdrættere, og MinVenKatten tager sig af det, der er rettet
mod kælekatteejere. Det betyder ikke, at I ikke må sende historier om ’vores første kuld’ eller lignende ind,
men der vil blive nok blive sorteret lidt hårdere i materialet.
Kontakt Birgit, hvis du har noget, du gerne vil have i bladet – og husk, at vi fortsætter vores kavalkade af
racepræsentationer, og hvis din race endnu ikke har været præsenteret, er vi interesserede i at høre fra
dig/specialklubben.
FIFe
I maj måned var jeg afsted på min første FIFe generalforsamling som repræsentant for Felis Danica, Inge
Nord var med som rådgiver. Vi havde ingen forslag at forsvare, men det betød ikke, at det var en let
generalforsamling, for der var mange forslag som blev diskuteret i timevis – og stik mod forventning
alligevel endte med at blive vedtaget. Det har vi så mærket konsekvensen af i år, hvor forslaget om
obligatorisk HD-fotografering af Maine Coons der skulle være trådt i kraft den 1. januar, gav anledning til
megen ballade og endte med at blive udskudt af FIFes bestyrelse. Vel at mærke efter, at flere af FIFes
medlemmer – blandt andet Felis Danica – havde meddelt FIFes bestyrelse, at de ville give deres individuelle
medlemmer dispensation fra at overholde denne bestemmelse indtil et ordentligt test- og avlsprogram var
udarbejdet af FIFes Health and Welfare Commission. Det medførte at vi, og de øvrige FIFe-medlemmer,
som havde givet samme besked til FIFes bestyrelse, blev meddelt at vores beslutning ville blive en sag for
FIFes Disciplinary Commission, da det var en ureglementeret tilsidesættelse af bestemmelserne i avls- og
registreringsreglerner i FIFe. Det var vi sådan set ikke i tvivl om, men vi mente at hensynet til vores egne
opdrættere var vigtigere end hensynet til FIFes regler i dette tilfælde. Vi slap for disciplinære sanktioner
fordi FIFes bestyrelse valgte at give en generel dispensation fra reglen – men der kommer uden tvivl en
opfølgning på denne vedtagelse i form af de længe ventede retningslinjer fra HWC og et krav om, at reglen
skal træde i kraft.
Hvis nogen synes, at Felis Danica er en rigid organisation, så er det ingenting i forhold til hvad FIFe er – vi er
selvfølgelig også mindre i målestok og er meget tættere på de individuelle medlemmer, så det vil være
underligt andet, men vi gør faktisk også et stort arbejde for at tilpasse os. Det sker ikke i FIFe. Vi kan ikke
umiddelbart gøre så meget ved det, men vi kan ind imellem stille nogle forslag, som forhåbentlig kan give
debat og eftertanke hos nogle – og det har vi tænkt os at forsøge i år, også selvom det måske ikke bliver
vedtaget.
Avlsråd, Mentorråd og Mæglerordning
I får beretning af Avlsråd og Mentorråd efter denne beretning, men vi har ingen beretning fra
Mæglerordningen, da vores mæglere Pia Kjeldgaard og Helle Høybye desværre begge er stoppet som
mæglere af forskellige personlige årsager.
FU spurgte derfor Beata Frölich om hun ville fungere som mægler i ordningen, og da Beata sagde ja blev
hun udpeget som ny mægler i starten af året. Tak til Beata for at acceptere udfordringen, og tak til Pia og
Helle for jeres tid.
Forretningsudvalget
Efter Katteklubbens eksklusion er Forretningsudvalget reduceret fra 9 til 7 medlemmer, og det lyder måske
hårdt at sige det, men det har faktisk været godt for FU og Felis Danica, for der er faldet meget ro på
efterfølgende. Med det mener jeg ikke, at vi altid er enige og bare sidder og ’klapper hinanden på ryggen’ i
FU – det gør vi ikke. Men der bliver diskuteret og debatteret i god tone og med et fælles mål, nemlig at få
Felis Danica til at fungere og videreudvikle sig i den retning, som de individuelle medlemmer har givet
udtryk for, at de gerne vil have vi bevæger os i. Vi er helt klar over, at det ikke altid går lynende stærkt – det
er umuligt, når de frivillige kræfter i foreningsregi bliver færre og færre, og det typisk ender med, at det
igen er ’Tordenskjolds soldater’, der udfører arbejdet. Men det er vilkårene i foreningslivet, og vi vil hellere
tage fat i færre opgaver, som rent faktisk bliver udført, end at sprede os over hele pladen og ikke komme i
mål med noget som helst. Det betyder, at mange af de ting, som medlemmerne har efterspurgt, stadig
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ligger i kassen med kommende ting – dels på grund af manglende arbejdskraft og dels af økonomiske
årsager. Det betyder ikke, at vi har glemt ting som fælles killingeliste og online artikelbase mv., men vi er
nødt til at prioritere – og lige nu er nyt stambogssystem prioriteret højest.
Jeg håber I har bemærket, at Felis Danica forsøger at være mere synlig med hensyn til nyheder og andet i
katteverdenen, når det er relevant for hele Felis Danica, og det vil jeg fortsat arbejde på at få gjort mere
ved. Vi vil selvfølgelig også gerne videre med fælles tiltag i Felis Danica-regi, og her har Mentorrådet luftet
nogle gode ideer, som jeg håber de vil arbejde videre med.
Jeg vil sige tak til FU for at bakke op og stå sammen, selvom det bestemt ikke har været en let start – jeg
glæder mig til det fortsatte arbejde sammen med jer.
Camilla Scharff, formand
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.
Årsberetning for Felis Danicas Avlsråd 2019
Generelle og racespecifikke avlsanbefalinger
I 2019 har avlsrådet fortsat arbejdet med de racespecifikke avlsanbefalinger, som vi startede i 2015.
Avlsrådet arbejder sig stille og roligt igennem racerne i samarbejde med de relevante specialklubber.
SOM/ABY er kommet med på listen over færdiggjorte racespecifikke avlsanbefalinger.
Anbefalingerne for Tyrkisk Van, Tyrkisk Angora og Ragdoll er på vej.
Racerne Per/Exo og Hellig Birma, hvor der var uoverensstemmelser mellem specialklubbens forståelse af
racens udfordringer og Avlsrådets forståelse, har fortsat ingen racespecifikke avlsanbefalinger. Vi forventer
dog, at Avlsrådet starter samtalen med de to specialklubber op igen.
Alle racespecifikke avlsanbefalinger bliver løbende offentliggjort på Felis Danicas website under Opdræt >
Avl & Registrering > Avlsanbefalinger.
Avlsrådet vil gerne understrege, at der både findes generelle og racespecifikke avlsanbefalinger. De
racespecifikke indeholder kun det, der er specielt for den enkelte race. Men de generelle avlsanbefalinger
gælder for ALLE racer og er dermed relevante for alle opdrættere.
I de generelle avlsanbefalinger 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.
Vi har forsøgt at gøre siden med avlsanbefalinger på Felis Danicas website så let forståelig som muligt.
Specialklubberne er fortsat frit stillet med hensyn til, hvilke kommentarer og forklaringer de må ønske at
tilføje til avlsanbefalingerne på deres egne websites.
2019: Årets gang
I 2019 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.
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Der har været 8 sager i 2019:
• 2 omhandlede novicegodkendelse af MCO fra en opdrætter, der har forsømt at søge stamtavler.
• 5 omhandlede import af katte, de fleste fra andre forbund. Det er kutyme at bede om
forhåndsgodkendelse af importen fra Avlsrådet, hvis den importerende er i tvivl om, stamtavlerne
lever op til FIFes krav.
• 1 sag om parring i forbindelse med et avlsprogram.
Avlsrådets kontaktperson har modtaget mange email-henvendelser om rådgivning ang. potentielle sager i
årets løb, primært stamtavler til forhåndsgodkendelse. Vi vil gerne understrege, at det er vigtigt, at
stamtavlerne, der fremsendes (typisk for forældredyr til importer), er meget tydelige og i fuld størrelse, når
de printes ud eller vises på en skærm. Hvis Avlsrådets medlemmer ikke kan tyde farvekoder m.m., er det
ikke muligt at tage stilling til stamtavlerne.
Der er også kommet en del henvendelser om alt mellem himmel og jord. I de fleste tilfælde har de kunnet
sendes videre til FU, Forbrugerklagenævnet eller den stambogsførende klubs bestyrelse.
Fokus på kortsnudede racer
Dyrlægeforeningens arbejdsgruppe om kortsnudede racer blandt smådyrene, holder stadig møder.
FD er repræsenteret ved Susanne Wehnert for FU og Birgit Hartoft for Avlsrådet.
Selvom fokus primært er på hundene, har Susanne i det forløbne år fået medlemmer af gruppen til at
komme på en udstilling og kigge på de fremmødte persere og exotics, som naturligt er de racer, der er mest
i søgelyset for dyrlæger, der bekymrer sig om kortsnudede racers helbredstilstand. Der var fokus på, hvor
god kattenes åndedrætsfunktion var, og på det område blev dyrlægerne heldigvis positivt overraskede.
I de forløbne to år har fokus været på hundene, da de så absolut har de største udfordringer og også er
mest talrige. Men vi forventer i det kommende år, at der vil blive vist mere interesse for kattene.
Susanne Wehnert har i den sammenhæng lavet et par opslag i Felis Danicas Facebook-gruppe, som det er
værd at kigge på.
Avlsrådets sammensætning og arbejdsgang
Avlsrådet består af et bredt udvalg af erfarne katteopdrættere fra hele landet.
Vi har en stærk gensidig respekt for hinandens indsats både indenfor egen race og i avlsrådsarbejdet. Men i
det forgangne år har vi også været udfordret af nogle af de faktorer, der spiller en rolle i de flestes liv,
herunder arbejde, helbred og familie. Og vi har mærket efterdønningerne af konflikten omkring
Katteklubben. Det har desværre medført, at vores svartider og løsningstider på sagerne har været længere,
end vi kunne ønske, omend den gennemsnitligt stadig har ligget på under 1 måned.
Det har også medført at to af vores medlemmer må takke af ved denne plenarforsamling. Som formand for
Avlsrådet vil jeg gerne takke Eva Køhler og Jesper Langkjær for deres indsats i deres tid i Avlsrådet.
Jeg har selv siddet som formand for Avlsrådet så længe, at jeg har glemt, præcis hvornår jeg tiltrådte. I de
forgangne år er der ikke kun sket store forandringer i katteverdenen, der er også sket forandringer i mit
eget liv, og jeg er nået dertil, hvor jeg ikke længere synes, jeg har så meget at bidrage med i avlsrådet, da
det efterhånden er mange år siden, jeg holdt op med at interessere mig aktivt for avl og opdræt.
Derfor har jeg også valgt at træde tilbage ved denne plenarforsamling.
Det har været nogle meget givende år, og jeg har lært meget, som jeg næppe ville have lært på anden vis.
Det skal Felis Danica have tak for. Jeg vil også gerne understrege, at jeg naturligvis står til rådighed for det
nyvalgte Avlsråd med råd og vejledning omkring arbejdsgange, og hvad der ellers kan være behov for.
Jeg vil gerne slutte af med at ønske det nyvalgte Avlsråd alt godt for fremtiden. Avlsrådet udfylder en vigtig
post som rådgiver for opdrættere og ejere, når de kommer i tvivl om et eller andet, der har med reglerne
for avl og opdræt at gøre, eller de løber sur i genetikken.
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I Avlsrådet vil alle fortsat gøre sit bedste for at hjælpe og støtte opdrættere og klubber til fordel for vores
katte, uanset race.
Birgit Hartoft, afgående formand for Felis Danicas Avlsråd
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som blev taget til efterretning.
Årsberetning 2019 Felis Danicas Mentorråd
Årets gang
Det har været et aktivt år for Mentorrådet (MR). Der har været en god jævn tilgang af elever i løbet året i
mentorordningen. Det har betydet, at vi har fået nye mentorer i ordningen. Vi har også sagt farvel til en
enkelt mentor. De nye elever får stor glæde som nye opdrættere ved god sparring med deres mentorer, og
hvilken glæde det er læse feedback fra både elever og mentorer. MR valgte at rokere rundt på posterne i
starten af året, da Lisette Sigaard Henriksen blev en del af Felis Danicas Forretningsudvalg (FU). MR var
enige om, at det var undertegnede der skulle overtage stafetten som formand.
Årets arbejde
Vi afholdte årets møde i MR kort efter Plenarforsamlingen hos Flemming. Det er som altid et godt og
konstruktivt møde, hvor årets gang og fremtiden bliver drøftet. Diplomopdrætteruddannelsen (DOU) blev
for første gang afholdt med 4 moduler, hvoraf 2 moduler i vest og 2 moduler i øst. Altså en reducering ift. vi
tidligere afholdt 8 moduler - 4 i øst og 4 i vest. Dette er blevet vel modtaget. Modulerne har haft et stort
antal kursister. Kursisterne har koordineret samkørsel i øst og vest. Vi er fortsat med de samme undervisere
i 2019 som i det foregående år på nær på sundhedsområdet, hvor vi har fået en ny dyrlæge til at undervise.
Som nævnt i de tidligere år, så oplever vi stadig et godt sammenhold på modulerne, som stadig primært
består af nye/nyere opdrættere. Det er vi rigtig glade for, og det giver os håb for fremtidens opdrættere i
Felis Danica (FD). Feedback'en fra kursisterne til undervisere efter modulerne er konstruktiv og god, og
denne deler vi naturligvis med undervisere, så uddannelsen kan blive endnu bedre. Den nye mentormappe
blev rundsendt i marts måned til mentorordningens mentorer i et nyt og bedre format. Det er stadig et
godt værktøj for ordningens mentorer i deres forløb med deres elever. Elevforløbene i mentorordningen
bliver fulgt af MR via de spørgeskemaer som elever og mentorer skal besvare løbende. Vi har tilrettet
proceduren en smule, så elever og mentor modtager deres første spørgeskema efter 3 mdr's forløb.
Mentorordningens mentorer udfører en formidabel og uundværlig indsats, så MR vil gerne rose dem for
deres store indsats i årets løb. MR har sammen med FU gennemgået samtlige Diplomopdrætteres
klubmedlemskab. Diplomopdrættere må ikke benytte diplomopdrætterlogo, hvis de ikke er medlem af en
FD Hovedklub. Det har været en stor opgave med mange implicerede og udfordringer. MR og FU har indført
en årlig procedure, hvor diplomopdrættere, mentorer og elever gennemgås for klubtilhørsforhold. FD's
hjemmeside er opdateret. MR har udarbejdet PR for mentorordningen som er rundsendt pr mail til alle
Hoved- og Specialklubber; dette med håb om, at Hoved- og Specialklubberne vil udbrede kendskabet til FD
mentorordning via deres hjemmesider. Det har allerede givet en effekt, så stor tak for det.
Fakta
Mentorordningen havde ved årets udgang 19 mentorer og 19 elever, hvilket igen er en stigning ift. de
tidligere år. De nye elever i mentorordningen tildeles mentorer så vidt muligt efter den ønskede race og
den geografiske placering, dog under hensyntagen til elevens individuelle behov og ønsker.
FD har fået 15 nye diplomopdrættere i årets løb. I de foregående år er fordelingen såedes: 48 i 2013, 60 i
2014, 32 i 2015, 38 i 2016, 19 i 2017, 24 i 2018 og 15 i 2019
MR har afholdt et møde i 2019. MR har fået ny formand i 2019. Kommunikation i MR er foregået via vores
lukkede Facebook gruppe, pr. mail, på DOU, på udstillinger og pr telefon. Endvidere er MR godt
repræsenteret på FD årsmødet med FU, råd og SPK, samt på Plenarforsamlingen.
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Mål for 2020
Vi vil fortsætte med udbrede kendskabet til Mentorordningen og DOU.
Vi ønsker fortsat at være i FD’s blad med et par reklamer for DOU og Mentorordningen. Vi ønsker forsat, at
kunne få et par linjer i Hovedklubbernes nyhedsbreve til deres medlemmer, samt at Hovedklubberne vil
sætte datoer for DOU i deres kalender på deres hjemmesider.
Vi vil fortsætte med at informere på FD’s hjemmeside, på Hovedklubbernes Facebookgrupper og reklamere
for DOU på diverse udstillinger.
Vi vil fortsætte med det gode samarbejde med mentorordningens mentorer. Vi vil fortsætte med
opfølgning af elevforløbene i mentorordningen.
Vi vil fortsat have en kort svartid på indkomne mails til MR.
Vi vil fortsætte det gode samarbejde med FU.
Vi vil fortsat udvikle et "modul 5 - opfølgningsmodul".
Vi takker
MR takker FU for et godt samarbejde og en gensidig tillid i det forgangne år. VI er taknemmelige for den
hurtige respons på relevante spørgsmål og positiv tilgang til vores ideer.
MR takker endnu en gang vores 19 mentorer for det store engagement og formidable indsats. I er
uundværlige for mentorordningen og vi sætter så stor pris på jer. Tak skal der også lyde til
mentorordningens elever; tak for den konstruktive feedback - vi er sikker på at I kan klare de kommende
udfordringer som opdrættere med jeres nye netværk og viden. Tak til de opdrættere der har deltaget i DOU
og tillykke til de nye Diplomopdrættere i årets løb.
Albert Einstein sagde engang: "Visdom er ikke resultatet af en uddannelse, men et livslangt forsøg på at
opnå det".
Jeg vil gerne takke mine 4 med-mentorrådsmedlemmer for en fantastisk indsats og godt selskab i 2019. En
særlig tak til Flemming Vorbeck, som har valgt at forlade MR efter 4 gode år i MR. Jeg vil også gerne sige tak
til Lisette Sigaard Henriksen for 3 år som formand for MR. Tak for jeres store indsats og fantastiske
engagement. Det er et godt team med en god team spirit, og jeg ser frem til at byde velkommen til et nyt
medlem af MR, og jeg håber på genvalg af de 4 MR-medlemmer, så vi kan fortsætte det gode samarbejde i
2020. TAK
Brian Daugaard, formand for Felis Danicas mentorråd
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.
4. Regnskab
Kassereren fremlagde årets regnskab b.la. med flg. bemærkninger:
• Resultatet for 2019 er et overskud på kr. 55.474. Overskuddet skyldes bl.a. større indtægter på
stamtavler, ligesom vi ikke p.t. har en aflønnet stambogsfører
• Der er i budget 2019 afsat kr. 185.00 til nyt stambogssystem, men kun indbetalt en rate på kr. 63.764.
Resten følger i 2020
Der var fra salen spørgsmål til indtægter på telefonpenge. Disse er en tilbageført hensættelse.
På spørgsmål om det nye stambogssystem bliver anlægsbogført eller straks-afskrives, er svaret
sidstnævnte.
FU blev opfordret til at se på stambogsfordelingsnøglen igen. Dette vil ske, når systemet er i drift.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
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5. Optagelse af nye klubber
Ingen ansøgninger modtaget
6. Vedtægtsændringer
Forslag fra Forretningsudvalget
a) Vedtægtsændringsforslag 1
§14 Mæglere Stk. 1. Mæglergruppen består af 5 medlemmer, som udpeges af Forretningsudvalget for
en periode af 2 år, regnet fra den senest afholdte Plenarforsamling. Der udpeges min. 2 personer
bosiddende i vest (Jylland/Fyn) og min. 2 bosiddende i øst (Sjælland, Lolland, Falster mm). Stk. 2.
Forretningsudvalget kan udpege ad-hoc-medlemmer til udvalget, såfremt arbejdsmængden gør dette
hensigtsmæssigt. Stk. 3. Mæglerne arbejder efter de regler der er fastlagt i ”Regler for Mæglere”.
Ændres til:
§14 Mæglere Stk. 1. Mæglergruppen varetages af 1-2 personer, som udpeges af Forretningsudvalget.
Resten er uændret.
Motivation:
Arbejdsopgaverne er ikke så mange og omfattede, at der er nok arbejde til 5 personer. Skulle dette
ændre sig, træder stk. 2 i kraft.
Desuden udpeges personen/personerne af FU og er derfor ikke afhængig af Plenarforsamlingens
Dato.
Enstemmigt vedtaget.

b) Vedtægtsændringsforslag 2
§10 Udstillinger
Stk. 2: Hobbyudstillinger
Hovedklubbernes hobbyudstillinger ansøges på samme vilkår som specialklubbers hobbyudstillinger.
Ændres til: Stk. 2: Hobbyudstillinger
Hovedklubber og specialklubber ansøger og afholder hobbyudstillinger på ens vilkår.
Specialklub regler: Ny § 5, stk. 5:Specialklubber kan afholde hobbyudstilling jf. Felis Danicas vedtægter
§ 10. 2
Motivation: Sproglig rettelse af § 10, stk. 2 – rettelsen i Specialklub regler er en konsekvensrettelse og
har tidligere fremgået af reglerne.
Enstemmigt vedtaget.
7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.
Formanden orienterede om følgende prisændringer:
• Kontingent på kr. 20 pr. trukket stamtavle erstatter fremover tidligere kontingent på kr. 50 pr. medlem
• Importer fra FIFe-medlemmer kr. 300, non FIFE-medlemmer kr. 500. Gældende pr. 1/7 20
• Overflytning af udenlandsk katteri, kun nye medlemmer kr. 100 pr kat (alle på én gang. Efterfølgende
registreringer er til fuld pris). Gældende straks
• Førstegangsregistrering af lånt hankat fra udlandet med FIFe eller non-FIFe stamtavle, som ikke er FDregistreret kr. 100. Gældende pr. 1/7 20
Der var ønske fra salen om, at prisændringsforslag blev udsendt forinden mødet, hvilket ikke er normal
procedure, men FU tager dette ad notam.
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Der var forslag om, at ”gentlemen agreement” aftaler vedr. mængderabatter på importer ændres og
synliggøres i FDs prisliste.
Der var også var drøftelser om proceduren og prisfastsættelse for katte, der flyttes frem og tilbage mellem
FD og andre FIFe-forbund. FU behandler sidstnævnte emner på kommende FU-møde og melder beslutning
ud til klubberne.
8. Indkomne forslag
c) Forslag fra FU om sletning af § 2.0.3. om registrering af (var) i nationale stambogføringsregler.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
d) Forslag fra FU om sletning af § 2.5 om huskattebevis i nationale stambogsføringsregler.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
e) Forslag fra FU om tilføjelse til FIFe Breeding & Registration Rules § 3.5.1. om obligatoriske tests for
specifikke racer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
f) Forslag fra FU om tilføjelse til FIFe Show Rules § 2.6.6. – Danmark tilføjes listen
over lande, der afholder Scandinavian Winner Show.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
g) Forslag fra Maine Coon Klubben og JYRAK om tilføjelse til FIFe Breeding & Registration Rules § 6.14 om
godkendelse af MCO-novicer.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
h) Forslag fra JYRAK om ændringer i SBI-standard.
Forslaget var trukket inden Plenarforsamlingen.
9. Budget
Kassereren gennemgik budgettet, som blev tilrettet efter indkomne bemærkninger fra Plenarforsamlingen:
• Opdrætteruddannelsen indtægtsføres lig udgifterne med kr. 30.000
• Indtægter for salg af stamtavler reduceres med kr. 10.00 til kr. 440.000
• Udgifter til stambogssystem opjusteres med kr. 50.000 til 140.000
• Udgifter til Plenarforsamlingen reduceres med kr. 10.000 til kr. 13.000
Disse ændringer afstedkommer et underskud på kr. 51.000.
Efter tilretningen blev budgettet enstemmigt vedtaget.
10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s GF
Der er ingen overliggende forslag fra sidste år, så alle tre forslag vedtaget på denne plenarforsamling
sendes til FIFes GF.
11. Valg af kasserer
René B. Nielsen modtog genvalg og blev valgt.
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12. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg
Camilla Scharff, formand
Susanne Wehnert, JYRAK
Inge Nord, JYARAK
Mette Usbeck, DARAK
Helle Sivkjær, DARAK
Lisette Siigaard Henriksen, Racekatten
Susanne Høj Andersen, Racekatten
13. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Marianne Roth og Flemming Vorbeck modtog genvalg som revisorer, og blev enstemmigt genvalgt.
Beata Frölich og Brian Sørensen blev valgt til revisorsuppleanter. Begge blev valgt enstemmigt.
14. Valg af avlsråd
Birgit Hartoft, Jesper Langkjær og Eva Køhler genopstiller ikke. Som nye medlemmer blev foreslået Simone
Søderberg, Aage Bertelsen og Ole Amstrup, der alle blev enstemmigt valgt.
Avlsrådet består herefter af:
Hanne Lindvig Andersen
Anne Louise Nygaard Sadek
Simone Søderberg
Aage Bertelsen
Ole Amstrup

på valg i 2021
på valg i 2021
på valg i 2022
på valg i 2022
på valg i 2022

15. Valg af Mentorråd
Alle er på valg i år og alle, med undtagelse af Flemming Vorbeck, genopstiller. Som nyt medlem blev
foreslået Kamilla Tholstrup. Alle blev enstemmigt valgt.
Mentorrådet består herefter af:
Brian Daugaard
Lisette Siigaard Henriksen
Tina Frederiksen
Lailah Andersen
Kamilla Tholstrup

på valg i 2022
på valg i 2022
på valg i 2022
på valg i 2022
på valg i 2022

16. Evt.
Formanden takkede de afgåede medlemmer af avslråd og mentorråd for deres arbejde gennem årene, og
bød de nyvalgte velkommen.
Der var øvrigt intet til eventuelt, og formanden takkede for deltagelsen. Plenarforsamlingen sluttede
kl. 15.45.

Bette Lind
Dirigent

Camilla Scharff
Formand

Susanne Høj Andersen
Referent

