Referat fra FU møde d. 11. oktober 2020 i Nyborg

Deltagere: Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Helle Sivkjær (HS) Mette Usbeck (MU), Lisette S
Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA)
Fraværende: Camilla Scharff (CS), René Nielsen (RN)
Godkendelse af referat fra mødet d. 12. august 2020
Godkendt efter en enkelt rettelse i punktet under eventuelt.
Beslutning truffet pr. mail
• FD Topkatte-præmier udleveres til klubberne d. 11.10.20 og overrækkes efterfølgende til vinderne af
deres respektive klubber
• Der er givet dispensation til en BSH-opdrætter, der er kommet i klemme i corona-tiden vedr.
hankattens HCM-attest
• RK kan forhøje udstillingsgebyret for deres næste udstilling
• Registrering af disq-resultater fra udstillinger. Dette kan registreres i det nye stambogssystem, og
administreres af stambogsføreren
Nyt fra kassereren
Status udestår.
Nyt fra stambogsføreren
Stambogsføreren planlægger at afholde møde med klubbernes stambogssekretærer, hvilket FU bifalder, og
samtidig opfordres der til at afholde dette som et fysisk møde i nærmeste fremtid – gerne med deltagelse
af op til 2 bestyrelsesmedlemmer pr. klub – ud over stambogssekretærerne. SW underretter
stambogsføreren herom. Det er stadigvæk intensionen, at stambogsførerstillingen opslås på sigt.
Nyt fra råd og nævn
Avlsrådet
Hanne Lindevig Andersen er udtrådt at avlsrådet, og bemanding af avlsrådet blev drøftet. Der er p.t. megen
stilstand.
Mentorrådet
Det er atter tid til at få verificeret diplomopdrætternes medlemskab af hovedklubberne. LSH rundsender
listen til FU.
Mæglerordningen
Intet.
Kattemagasinet
Birgit Holme fortsætter arbejdet med KM.
Antallet af tilsendte blade til klubberne tilrettes deres ønskede behov.
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Møde med Specialklubber op Plenarforsamling 2021
IN booker lokaler til begge møder på Storebæltsvej, Nyborg. Mødet med SPK afholdes d. 23. januar 2021 kl.
10 og plenarforsamlingen d. 28. februar 2021 kl. 10
Ejerskab af kat i FDkat
Ejerskab af en specifik kat blev endnu engang drøftet i FU. IN underretter vedkommende om FUs
beslutning.
Formandsvalg 2020
CS genopstiller ikke til formandsposten. FU peger på Bette Lind som kandidat til formandsposten.
Fælles killingeliste
Tiltag vedr. en fælles killingeliste blev drøftet. Det blev besluttet, at IN kontakter Charly Riis, som er
kontaktperson til SPKs nedsatte arbejdsgruppe, at denne er opløst, og at der arbejdes videre med en plan
frem til præsentation på plenarforsamlingen. SW kontakter Flemming Vorbeck samt FDs kasserer ifm.
økonomien. Der var forslag om at undersøge muligheden for, at skabelonen/systemet evt. kunne købes af
DKK.
Eventuelt
Intet
Næste møde
9. december 2020

SHA d. 11.10.2020

