Årsberetning 2020 Felis Danicas Mentorråd
Årets gang
- sikke et år det har været. Corona virus satte også sit præg på Mentorrådets arbejde i år 2020. Felis
Danicas (FD) plenarforsamling 2020 blev Kamilla Tholstrup (KT) valgt til Mentorrådet (MR), og afløser
Flemming Vorbeck. Endnu en gang tak til Flemming for den gode indsats i MR. Mentorordningen har
igen i år haft en jævn tilgang af elever i ordningen, og det er stadig en stor glæde at læse den gode
feedback fra elever og mentorer. MR var pga. Corona-restriktioner nødt til at aflyse forårets moduler
på Diplom Opdrætteruddannelsen (DOU), og disse blev i stedet gennemført i efteråret. Steward
Uddannelsen er køreklar men er pga. Corona-restriktioner udsat indtil videre.
Årets arbejde
Det årlige møde i MR afholdt vi pga. Corona-situationen for første gang virtuelt, og det fungerede
ganske konstruktivt.
På mødet gennemgik vi årets gang, samt det kommende års opgaver. Vi fordelte arbejdsopgaverne
imellem os. MR valgte enstemmigt undertegnede til at fortsætte som formand.
DOU er fortsat med 4 moduler, og de har fortsat et stort antal kursister. Da forårets moduler blev
aflyst måtte vi afholde dem i efteråret, og de tilmeldte kursister i foråret fik fortrinsret til at deltage.
Alle tilmeldte kursister fik plads på holdet. Vi valgte at flytte modul 4 til et større lokale i Nyborg i
stedet for i Brædstrup. De moduler der skulle være afholdt i efteråret 2020 vil blive afholdt i foråret
2021, hvis Corona-restriktionerne tillader det. Fremadrettet betyder det, at alle moduler er rykket et
halvt år. Underviserne på vores moduler er vi glade for, og vores underviser i genetik Ole Amstrup
har meddelt, at han stopper som underviser. Vi skal derfor have en ny genetikunderviser, og ellers
håber vi på, at vi kan få de samme undervisere næste år. Det giver en god kontinuitet.
Mentorordningens elever er generelt meget tilfredse med deres elevforløb med mentorordningens
mentorer. Vores mentorer udfører stadigvæk en formidabel indsats og MR vil gerne rose dem til
skyerne for den store indsats i det forgangne år.
MR meddelte på FD møde med råd og nævn 2020, at vi gerne ville facilitere en stewarduddannelse. I
samarbejde med FU opsatte vi en række krav til uddannelsen. Udarbejdelsen af uddannelsen blev
skabt af chefstewarderne for de 3 Hovedklubber, og i oktober var uddannelsen køreklar.
MR har indført en ny procedure, hvor vi årligt får undersøgt samtlige DOU-kursisters, mentorers,
diplomopdrætteres og mentorordningens elevers klubmedlemskab. Diplomopdrættere må ikke
anvende Diplomopdrætterlogo, hvis de ikke er medlem af en Hovedklub. Det er stadigvæk en stor
opgave med mange implicerede og udfordringer. FDs hjemmeside er opdateret.
Mentorordningen
Mentorordningen har for nuværende 20 dygtige mentorer og 19 nye opdrættere. 5 mentor-elev
forløb er afsluttet i årets løb efter et 2 års forløb. Et forløb er afsluttet før tid. 7 nye opdrættere er
kommet i ordningen og de fleste har racerne BSH og NFO, og de er bosiddende i Jylland på nær 1 på
Fyn og 1 på Sjælland. Mentorordningen er et fantastisk supplement til nye opdrættere. Ordningen
har stadig stor efterspørgsel og der kommer gode nye opdrættere ud på den anden side med viden,
et netværk og en masse gå-på-mod.

Mål for 2021
Vi vil fortsætte med udbrede kendskabet til Mentorordningen og DOU.
Vi ønsker fortsat at være i KatteMagasinet med et par reklamer for DOU og Mentorordningen. Vi
ønsker fortsat, 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 vil tilbyde en stewarduddannelse.
Vi vil afholde et møde med mentorordningens mentorer.
Vi takker
MR takker FU for et godt samarbejde i det forgangne år. Det har været et udfordrende år for alle, og
takker for den positive dialog og den hurtige respons på relevante spørgsmål.
En stor tak skal lyde til vores 20 mentorer for deres ihærdige indsats i året der er gået. Jeres indsats
er uvurderlig og helt unik! Tak for den gode feedback fra mentorordningens elever. Vi ønsker jer
held og lykke med de spændende udfordringer med killinger, udstillinger og jeres nye netværk.
Tillykke til de nye Diplomopdrættere der blev færdige med deres diplomuddannelse i årets løb. Tak
til Ole Amstrup for genetikundervisning på DOU igennem en årrække.
Jeg vil gerne takke mine 4 med-mentorrådsmedlemmer for en fantastisk indsats og godt selskab i
2020. Det har været et år med udfordringer som vi har klaret sammen, og sammen kan vi klare det
meste. Vi skal tage afsked med Lisette Sigaard Henriksen og Lailah Andersen efter 5 år i MR. I har
hver især sat præg på MR’s arbejde og form, og I skal have en stor tak for jeres store mangeårige
indsats. Vi skal nu have 2 nye medlemmer i MR, og vi ser frem til at godt og konstruktivt samarbejde
i det kommende år med de nye medlemmer af MR.
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