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Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA), 
Inge Nord (IN), René Nielsen (RN), Annette Søndergaard (AS) 
Afbud: Beata Frölich (BF) 
 
 
Beslutning truffet pr. mail 
• Referatet fra sidste møde d. 2. marts er godkendt og ligger på hjemmesiden 
• Behandling af diverse overtrædelser ifm. stambogsføring og opdrætsregler 
• Skriv til FIFe og BRC vedr. ikke godkendte farver/RIEX-stamtavler 
• Skriv der medfølger alle ansøgninger om stamnavn med de vigtigste regler, 24-mdr.  
• Køb af domænenavnene: Købkat.dk og koebkat.dk 
• Købkat.dk er tilføjet vores FD-folder  

 
Nyt fra stambogsføreren 
Der er p.t. registreret 1054 katte i FDkat, hvilket er flere end sidste år. 
 
Nye tiltag og ændringer er tilføjet FDkat: 

• Fremadrettet skal en hunkatteejer ikke godkende stamtavleansøgninger, hvis samme også ejer 
hankatten til kuldet 

• Liste over katte og avanceret søgning med udenlandske stambogsnumre et tilføjet  
• Ikke aktive medlemmer af en H-klub kan ikke fremover logge på FDkat 

 
BL gav en teaser på udviklingen af Killingelisten samt voksne katte til salg, som ser rigtig lovende ud.  
Annonce-delen for selve opdrættet udestår. 
 
LSH nævnet problematikken omkring synligheden af chipnumre på FDkat, som kan misbruges ift. tyveri og 
omplacering af katte i de offentlige katteregistre. Det blev besluttet at drøfte emnet på kommende møde.  
 
 
Nyt fra kassereren 
Regnskabet følger p.t. budgettet.  
 
FU ønsker en halvårsstatus på regnskabet ultimo juni. 
 
Nyt fra råd og nævn 
Avlsrådet 
Det nye AR er kommet godt fra start. Alle gamle sager fra Twikki er overflyttet til SharePoint, hvilket gør 
arbejdet meget nemmere og mere tilgængeligt for AR. En liste over manglende fyldestgørende 
avlsanbefalinger er fremsendt til FU. 
 
Mentorrådet 
Arbejdet i MR kører på bedste vis. På baggrund af status fra mentorrådet er det ønsket fra FUs side, at to 
lister over diplomopdrættere ønskes, én pr. race og én pr. efternavn.  
 
Mæglerordningen  
Mæglerordningen har indsendt status til FU. Arbejdet pågår, og er kommet fint fra start. Der ønskes et 
medlem mere af hensyn til sparring. Marianne Østergaard har peget på Merete Bertelsen, hvilket FU kunne 
bifalde.   
 
FD-aktiviteter 
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Plenarforsamling del 2 
Plenarforsamlingen afholdes som annonceret d. 20. juni kl. 13.  
 
 
DDD Plakat 
FD er indgået i et samarbejde med danske dyrlæger om at skaffe egnede billeder af de forskellige racer til 
en plakat. Posten som billedansvarlig er overgået fra Mette Mejdahl til Flemming Vorbeck.  
 
 
Kattemagasinet 
MinVenKattens nuværende redaktør stopper med udgangen af 2021, men heldigvis er der fundet en ny 
redaktør, så samarbejdet kan forsætte. BL og Birgit Holme holder et møde i løbet af juni med den nye 
ansvarshavende redaktør på MVK. 
 
Et supplement til det fysiske blad i form af en blog blev nævnt, og er noget der kan arbejdes videre med på 
sigt.  
 
SHA informerede om antallet af bestillinger af den trykte udgave fra H-klubbernes medlemmer.  
 
Opgavefordeling 

• Vicesekretær AS 
• Booking af udstillinger i FIFe’s showkalender SW 
• Beslutninger truffet pr. mail LSH 
• Sponsorater (ny post) bl.a. til Topkatte og andre FU repræsentationer AS 

 
 
 
Office 365 
BL gav en guide i Office 365. 
 
Topkatte 2021 
Aflyses igen i år og udmeldes på FDs hjemmeside. 
 
Eventuelt 
Intet 
 
SHA 18.05.21 
 
 
 
 

 


