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Susanne Wehnert bød velkommen til plenarforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 
Bette Lind blev valgt til dirigent og takkede for valget. 
 
Jyrak er repræsenteret af 10 plenarer: Susanne Wehnert, Inge Nord, Dorthe Elwarth, Simone Søderberg, 
Tina Pedersen, Mette Mejdahl, Brian Sørensen, Flemming Vorbeck, Esben Jørgensen og René B Nielsen. 
 
DARAK er repræsenteret af 5 plenarer: Mette Usbeck, Helle Sivkjær, Beata Frölich, Annette Søndergaard, 
og Dortemarie Kaplers. 
 
Racekatten er repræsenteret af 6 plenarer: Pia Børgesen, Lisette Sigaard Henriksen, Susanne Høj Andersen, 
Berit Sigersen, Dorthe Bondesen og Sia Gudmundsson. 
 

 
2. Valg af stemmetællere 
Susanne Wehnert for Jyrak, Helle Sivkjær for Darak og Pia Børgesen for Racekatten. 

 
 

3. Formandens beretning 
Det forløbne år har været meget specielt - både i verden omkring os, og i vores egen lille andedam. Vi 
havde mange planer for 2020: Felis Danica skulle have nyt stambogssystem, vi skulle have præmiering af 
vores topkatte på JYRAKs udstilling i Kolding i marts, og vi skulle for første gang stå for økonomien i "Mis 
Dyrskue" arrangementet på dyrskuet i Roskilde, for blot at nævne nogle af dem. Men som I alle ved: 2 dage 
før JYRAKs udstilling i Kolding blev landet lukket ned og alt måtte aflyses.   

Så det er et år, hvor der i sagens natur ikke er så meget at berette ...  

 

Året i tal 

Til og med 2019 blev fordelingen af plenarer beregnet på baggrund af antallet af medlemmer i de enkelte 
hovedklubber, men de sidste 2 år har det været antallet af solgte stamtavler, der har dannet grundlag for 
fordelingen, og som I kan se ligger antallet af solgte stamtavler på niveau med 2020 - der er en lille stigning 
på 32: 

 

Klub 2019 2020 

 Antal Heraf 
Import 

 Antal Heraf 
Import 

DARAK 775 53 814 40 
JYRAK 1544 126 1495 74 
RACEKATTEN 751 39 851 59 
Grand Total 3128 227 3160 173 

 

Det giver nedenstående plenarfordeling i 2021: 

Klub Plenarer 
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DARAK 5 
JYRAK 10 

Racekatten 6 
 

Årets begivenheder og møder 

Mødeaktiviteten har været naturligt begrænset, så det har primært været online møder, der har været 
aktuelle i 2020. FU har afholdt 8 møder, hvoraf det ene lå i forbindelse med mødet med Specialklubberne, 
råd mm i januar 2020. 

Derudover har der været afholdt 3 online møder i slutningen af august hvor stambogsfører underviste i 
brugen af det nye stambogssystem, FDkat. 

Stambogsføring 

I 2020 fik vi endelig opfyldt et længe næret ønske om at få et stambogssystem, der kunne tilgås online og 
give opdrætterne langt flere muligheder for selvbetjening. Aftalen blev, som bekendt, indgået i 2019, og 
hen over årsskiftet og i løbet af foråret var fokus på at teste, oversætte, lave tilretninger og lave 
brugervejledning. Klubbernes stambogssekretærer kastede sig helhjertet ind i opgaven med at mestre 
systemet og vejlede brugerne. Uden dem var det ikke gået, så stor tak til jer! Den 11. maj blev data overført 
fra vores gamle stambogssystem til det nye, FDkat.dk, og stambogsfører gik i gang med at producere 
stamtavler.  

Hen over sommeren kom der flere og flere pilot-brugere på systemet, og endelig den 1. september havde vi 
fået systemet så klar, at vi kunne gå live. Fra denne dato skal alle stamtavler bestilles gennem FDkat, og det 
kræver at man har et aktivt medlemskab i en af hovedklubberne. Klubberne har haft et stort arbejde med 
at tjekke medlemskaber, og stambogssekretærerne har haft travlt med at guide nye brugere ind i systemet 
og hjælpe til at opdrætterne havde de rigtige katte tilknyttet. Der er en mængde administrative opgaver, 
især i begyndelsen, men jo længere vi kom hen på året, jo tydeligere blev det, at langt de fleste opdrættere 
havde taget det til sig. Vi kan konstatere, at systemet fungerer. Er der stadig ting, der kunne være bedre? Ja 
selvfølgelig er der det, men det er et system, som anvendes af nu 4 forbund (Finland, Norge og Danmark - 
og så er Letland kommet med her ved årsskiftet), og derfor er der ting, vi kan bestemme selv, hvis vi vil 
betale for det, og andet, som skal koordineres landene imellem, hvis de skal ændres. 

Der er i 2020 blevet udstedt i alt 3160 nye stamtavler - 32 flere end i 2019, og vi kan konstatere, at der som 
aldrig før har været rift om de killinger, der blev født. Det er indlysende at det er Corona situationen, der 
har givet folk tid til at indlemme et nyt medlem i familien, og forhåbentlig vil den rummelighed vare ved, 
når verden bliver mere normal. 
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Antallet af importer var lavere i 2020 end i 2019, og det er ikke overraskende - det har været mere end 
svært at få katte hjem fra udlandet i store dele af året. 

 

Der foretages ganske mange importer hvert år, men i 2018 faldt antallet ganske meget, hvilket sagtens kan 
have noget at gøre med plenarforsamlingens beslutning om at hæve prisen for importer for katte fra andre  

 

forbund. Det kan dog undre, når man tænker på, at importstamtavlen trods alt kun er en meget lille del af 
omkostningen ved at hente en kat hjem fra fx Rusland. Der mangler nok generelt forståelse for hos 
opdrætterne, at importstamtavler kan være meget arbejdskrævende for stambogsfører, specielt når katten 
kommer fra et mindre forbund, der ikke har samme krav til stamtavlen, som FIFe.  Selv stamtavler fra de 
større forbund kan volde ganske mange problemer, når farvebetegnelser mangler og stambogsnumre 
mangler organisationsbetegnelse. Jeg kan kun opfordre til, at man sender stamtavlen på den påtænkte 
import forbi avlsrådet, hvis der er den mindste tvivl om kvaliteten af de anførte data. 

 
År Importer 

2015 231 
2016 244 
2017 343 
2018 163 
2019 227 
2020 173 

 

Fordeling på kategorierne 
 

  



Plenarforsamling del 1 d. 28. februar 2021 kl. 11.00 - Onlinemøde 
   

 
Tallene fordeler sig således:  

2020 Racefordeling Antal 

Kategori 1 861 

Exotic 48 

Hellig Birma 336 

Perser 110 

Ragdoll 349 

Tyrkisk Van 18 

Kategori 2 1255 

Maine Coon 779 

Norsk Skovkat 382 

Sibirisk Kat 93 

Tyrkisk Angora 1 

Kategori 3 754 

Bengal 86 

British Longhair 19 

British Shorthair 362 

Burmeser 108 

Burmilla 14 

Europé 80 

Korat 16 

Kurilean Bobtail KH 3 

Kurilean Bobtail LH 48 

Ocicat 14 

Selkirk Rex Langhår 4 

Kategori 4 290 

Abyssinier 89 

Balineser 2 

Cornish Rex 1 

Devon Rex 9 

Japanese bobtail 4 

Orientalsk Korthår 53 

Orientalsk Langhår 7 

Peterbald 4 

Russian Blue 10 

Siameser 56 

Somali 18 

Sphynx 37 

Grand Total 3160 
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Racefordeling 2018-20 2018 2019 2020 diff. % 
Kategori 1      

Exotic 77 50 48 -2 -4,00 
Hellig Birma 379 343 336 -7 -2,04 
Perser 176 88 110 22 25,00 
Ragdoll 320 363 349 -14 -3,86 
Tyrkisk Van 5 17 18 1 5,88 

Kategori 1 ialt 957 861 861 0 0 

Kategori 2      
American Curl Langhår 1     
Maine Coon 775 730 779 49 6,71 
Norsk Skovkat 450 486 382 -104 -21,40 
Sibirisk Kat 56 53 93 40 75,47 
Tyrkisk Angora  1 1 0 0,00 
Kategori 2 ialt 1282 1270 1255 -15 -1,18 

Kategori 3      
Bengal 84 76 86 10 13,16 
British Longhair 16 17 19 2 11,76 
British Shorthair 379 398 362 -36 -9,05 
Burmeser 117 124 108 -16 -12,90 
Burmilla 11 8 14 6 75,00 
Egyptisk Mau 3 3  -3 -100,00 
Europé 47 71 80 9 12,68 
Korat 20 22 16 -6 -27,27 
Kurilean Bobtail KH 2 1 3 2 200,00 
Kurilean Bobtail LH 19 31 48 17 54,84 
Ocicat 19 4 14 10 250,00 
Selkirk Rex Korthår 1 0 0 0  
Selkirk Rex Langhår 5 2 4 2 100,00 

Kategori 3 ialt 723 757 754 -3 -0,40 
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Kategori 4      

Abyssinier 102 59 89 30 50,85 
Balineser 4 7 2 -5 -71,43 
Cornish Rex 2 9 1 -8 -88,89 
Devon Rex 8 12 9 -3 -25,00 
Japanese bobtail 1 1 4 3 300,00 
Orientalsk Korthår 54 34 53 19 55,88 
Orientalsk Langhår 9 13 7 -6 -46,15 
Peterbald 6 5 4 -1 -20,00 
Russian Blue 51 10 10 0 0,00 
Siameser 54 46 56 10 21,74 
Somali 20 17 18 1 5,88 
Sphynx 23 27 37 10 37,04 

Kategori 4 ialt 334 240 290 50 20,83 

Ej anerkendt      
Ikke anerkendt korthår 5 0 0 0 0,00 
Ikke anerkendt langhår 2 0 0 0 0,00 

Ikke anerkendt ialt 7 0 0 0 0,00 

Grand Total 3303 3128 3160 32 1,02 
 
 
KatteMagasinet 
KatteMagasinet er udkommet i 4 numre i samarbejde med Min Ven Katten. Det er stadig en smule op ad 
bakke for vores redaktør, Birgit Holme, at skaffe stof, men Birgit har gjort et fremragende arbejde, og 
forhåbentlig holder hun fast ved opgaven i de kommende år. Vi forsøger i år at skubbe en smule til 
tidsplanen, så det første nummer af bladet udkommer efter vores plenarforsamling, i stedet for lige før. 

 

FIFe 
FIFes generalforsamling skulle have været afholdt i Riga, men på grund af Corona-situationen blev den 
aflyst. En del medlemmer havde gerne set at der blev afholdt en online generalforsamling, ikke mindst da 
væsentlige poster skulle besættes. FIFes bestyrelse har dog besluttet at disse poster blev forlænget med et 
år, og at dette år så i stedet trækkes fra den kommende valgperiode. Vi håber naturligvis meget, at det 
bliver muligt at afholde generalforsamling i 2021 - det skal i så fald også finde sted i Riga, men i skrivende 
stund er intet sikkert. 
 

Mentorråd, Avlsråd og Mægling 
De respektive repræsentanter for Mentorråd og Avlsråd aflægger deres egen beretning efterfølgende.  
 

Forretningsudvalget 
Forretningsudvalget har som tidligere nævnt holdt en række møder i 2020, hvoraf de fleste var online. Der 
har været et fint samarbejde, men naturligvis har året været præget af, at så meget var lukket ned.  
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Det blev besluttet at aflyse Topkatte konkurrence i 2020, da der ikke var udstillinger nok til at det gav 
mening, og præmiering af topkattene i 2019 endte med at ske via klubberne, der fik udleveret præmierne 
til egne medlemmer med topkatte. Hvad der skal ske i 2021, afhænger igen af udviklingen. 

En af de ting, vi kan love, at der vil blive fokuseret på i 2021, er en fælles killingeliste. Den har været 
efterspurgt i flere år, men prioriteten både ressourcemæssigt og økonomisk har været på at få 
implementeret FDkat. Nu er vi imidlertid kommet så langt, at vi kan vurdere hvilke midler, vi har til 
rådighed, og for alvor sætte ind på at realisere dette projekt. Det skal nok blive interessant. 

SW tilføjede, at Marianne Østergaard overtager mæglerordningen efter Beata Frölich.  
 
 
Årsberetning 2020 Felis Danicas Mentorråd 

Årets gang 
Sikke et år det har været. Coronavirus 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. FD's hjemmeside er opdateret. 
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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. 

Brian Daugaard, formand for Felis Danicas mentorråd 
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Årsberetning for Felis Danicas Avlsråd 2020 
Avlsrådet har, som alt andet, været påvirket af COVID-19 situationen i landet. 

Det har betydet, at der ikke har været afholdt de nødvendige møder med specialklubber angående 
racespecifikke avlsanbefalinger. Dog er Burmeser avlsanbefalingerne blevet færdiggjort og klar til 
publicering. 

AR har fået svaret på alle henvendelser, med en gennemsnitlig svartid på 4 dage. 

Alle henvendelser er registreret, opdelt pr. måned og type henvendelse (se nedenfor). 

Desværre stoppede formanden for avlsrådet, Hanne Lindvig Andersen pr. 31.8.2020. I forbindelse med 
udstillingen i Skive den 6.9.2020 blev Aage Bertelsen valgt til formand i stedet. 

I samme forbindelse meddelte Ole Amstrup og Anne-Louise Nygaard Sadek, at de også stoppede i 
forbindelse med førstkommende plenarforsamling. 

På vegne af avlsrådet, dvs. Simone Søderberg og undertegnede, vil jeg gerne takke for indsatsen til nu. 
 

Aage Bertelsen, Formand for Felis Danicas Avlsråd 

 

 

 Kontakt type JAN FEB MAR APR MAJ JUN JULI AUG SEP OKT NOV DEC I ALT 

Import / 
stamtavler 

3 1 1 2   3 5 4 1 1 1 3 30 

Parringer vedr 24 
mdr reglen 

1                       1 

Udparringer / 
racekryds 

1                       1 

Avls relateret 
spørgsmål (fx 
vedr helbred, 
farver) 

  1 1         1 1   1   5 

Ikke avlsråds 
relateret 

1   2 3       1 1 2 1 2 13 

 

 
3.1 Meddelelse om resultat af formandsvalg 2021 
Kun ét emne var fremsat som kandidat til formandsposten, og dermed er Bette Lind valgt og overtager 
denne post fra d.d. 
  
 
3.2.  Forslag om afholdelse af punkterne 14. Valg af Avlsråd og 15. Valg af Mentorråd samt herefter 
udsættelse af resten af dagsordenspunkter til et fysisk møde d. 18. april 2021 kl. 13.00 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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14. Valg af Avlsråd 
Hanne Lindvig Andersen og Ole Amstrup er udtrådt af Avlsrådet, og Anne Louise Nygaard Sadek modtager 
ikke genvalg. Som nye medlemmer blev foreslået Dortemarie Kaplers, Karen Jaquet og Mette Mejdahl, der 
alle blev enstemmigt valgt. 
 
Avlsrådet består herefter af: 
Simone Søderberg  på valg i 2022 
Aage Bertelsen  på valg i 2022 
Dortemarie Kaplers  på valg i 2023 
Karen Jaquet   på valg i 2023 
Mette Mejdahl  på valg i 2023 
 
 
 
15. Valg af Mentorråd 
Lailah Andersen og Lisette Siigaard Henriksen ønskede at stoppe i mentorrådet. Som nye medlemmer blev 
Marianne Hindkjær og Merete Plesner foreslået, og blev enstemmigt valgt.  
 
Mentorrådet består herefter af: 
Brian Daugaard  på valg i 2022 
Tina Frederiksen  på valg i 2022 
Kamilla Tholstrup  på valg i 2022 
Marianne Hindkjær  på valg i 2023 
Merete Plesner  på valg i 2023 
 
 
 
Susanne Wehnert afsluttede mødet med at takke for deltagelsen samt at ønske Bette Lind tillykke med 
formandsposten. Mødet sluttede kl. 11.30.  
 
 
     
     
Bette Lind  Susanne Wehnert        Susanne Høj Andersen 
Dirigent  Fg. formand         Referent 


