
Plenarforsamling del 2 d. 20. juni 2021 kl. 13 
Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Nyborg 

 
Bette Lind bød velkommen til plenarforsamlingen del 2. Del 1 blev afholdt online tidligere på året d. 28. 
februar. 
 
1. Valg af dirigent 
Birgit Holme blev valgt til dirigent og takkede for valget, og kunne konstatere, at plenarforsamlingen var 
lovligt varslet 
 
Jyrak er repræsenteret af 10 plenarer: Susanne Wehnert, Inge Nord, Dorthe Elwarth, Simone Søderberg, 
Gitte Callesen, Mette Mejdahl, Claus Wehnert, Flemming Vorbeck, Jane Vorbeck og René B Nielsen. 
 
DARAK er repræsenteret af 5 plenarer: Mette Usbeck, Helle Sivkjær, Beata Frölich, Annette Søndergaard, 
og Mikkel Henriksen. 
 
Racekatten er repræsenteret af 6 plenarer: Pia Børgesen, Lisette Sigaard Henriksen, Susanne Høj Andersen, 
Berit Sigersen, Dorthe Bondesen og Sia Gudmundsson. 
 
For råd, nævn og specialklubber deltog: 
Avlsråd: Simone Søderberg og Mette Mejldal 
Kattemagasinet: Birgit Holme 
Europeklubben: Gitte Callesen 
Norsk Skovkattering: Michael Robdrup og Henrik Buusmann 
Maine Coon Klubben: Simone Søderberg 
Birmaklubben: Gerd Jahn 
Perser og Exotic: Lone Namyslo 
Ragdollklubben: Dorthe Seierø, Anne Bendtsen 

 
2. Valg af stemmetællere 
Flemming Vorbeck for Jyrak, Mikkel Henriksen for Darak og Berit Sigersen for Racekatten. 

 
4. Regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger: 
• På indtægtssiden er der grundet corona forskel på årene 2019 og 2020, hvilket også gør sig gældende i 

forhold til budget 2020. Show fee indtægterne er markant mindre grundet corona, ligesom 
indtægterne fra hovedklubberne er, nu vi er en hovedklub mindre. Der er til gengæld fremgang på 
stamtavleansøgninger 

• På udgiftssiden er flere poster lavere end 2019 grundet ringere aktivitet. Bl.a. for plenarforsamling, 
FIFes generalforsamling, FU omkostninger, opdrætteruddannelsen og advokatsalær 

• På trods af udgifter til stamtavlesystemet viser resultatopgørelsen et overskud på kr. 17.426 
 
Der var spørgsmål til show fee omkostninger på godt 8000 kr. Kassereren meddelte, at det var grundet en 
glemt viderefakturering. 
 
Susanne Wehnert takkede kassereren for hans store indsats. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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6. Vedtægtsændringer 
Forslag fra forretningsudvalget: 
Ændring i Felis Danicas vedtægter §16 Forpligtelser for hovedklubbernes og specialklubbernes 
medlemmer 
§16 Forpligtelser for hovedklubbernes og specialklubbernes medlemmer 
Som medlem i en af de i Felis Danica tilsluttede hovedklubber og/eller specialklubber er man forpligtet til: 
<...> 

Stk. 6. At efterleve afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet og andre civilretslige afgørelser, der ikke er 
anket til højere instans. Medlemmet kan anke denne pligt til Forretningsudvalget. Det står i så fald 
Forretningsudvalget frit for at søge juridisk eller veterinærfaglig rådgivning, før endelig afgørelse træffes. 

Begrundelse: Der er set afgørelser i Forbrugerklagenævnet, der strider mod gængs veterinærvidenskab - 
her kan Felis Danica ikke fastholde, at medlemmet skal efterleve afgørelsen. Såfremt tilføjelsen skal bringes 
i anvendelse, skal medlemmet anke sin pligt jfr. §16 stk. 6 til Forretningsudvalget via egen klub. 

Enstemmigt vedtaget 

 
7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv. 
Der er ingen forslag til ændringer, og ingen kommentarer hertil fra salen.  
 
8. Indkomne forslag  
8.1. Forslag nr. 1 fra Forretningsudvalget: Ændring i Felis Danicas præciseringer 
af FIFes avls- og registreringsregler §2.1, 2.2, 2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5. 
Formanden orienterede om, at rettelserne er konsekvensrettelser, så disse passer i forhold til det nye 
stambogssystem.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
8.2. Forslag nr. 2 fra Forretningsudvalget: Ændring i Felis Danicas præciseringer 
af FIFes avls- og registreringsregler: sletning af §2.3.7. 
Da forslaget allerede er en del af FIFes regelsæt, foreslås det slettet.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
8.3. Forslag nr. 3 fra Forretningsudvalget: Ændring i Felis Danicas præciseringer – nyt afsnit 2.5 
Foderværtaftale 
Formanden orienterede om, at FD gennem flere år har haft mange sager om uenighed mellem fodervært 
og opdrætter/ejer af foderværtkatten, hvorfor en aftale ønskes obligatorisk.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Pia Børgesen spurgte til håndteringen af reglen, som træder i kraft i morgen. Bette Lind kunne kun opfordre 
til, at man registrerer parrede hunkatte hurtigst muligt. 
 
8.4. Forslag nr. 4 fra Forretningsudvalget: Ændring i Felis Danicas præciseringer 
af FIFes avls- og registreringsregler: opdatering af regler om transfer. 
Forslaget er en konsekvensrettelse, da FIFe har afskaffet transfer for nogle år siden.  
Enstemmigt vedtaget.  
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8.5. Forslag nr. 5 fra Forretningsudvalget: Ændring i Felis Danicas præciseringer 
af FIFes avls- og registreringsregler: Sletning af stk. 3 b). 
Da forslaget allerede er en del af FIFes regelsæt, foreslås det slettet.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
8.6. Forslag fra BB-klubben: adskillelse af BSH og BLH i 2 separate racer 
BB-Klubben har trukket forslaget.  
 
9. Budget 
Kassereren gennemgik budgettet for 2021 og oplyste, at dette er sat lidt lavere for kommende år grundet 
corona-situationen. Der er afsat penge på kr. 50.000 til implementering af killingelisten Købkat.dk  
Det blev besluttet at nulstille posterne vedr. Topkatte og Roskilde dyrskue, da disse er aflyst. 
 
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
10. Valg af forslag til videresendelse til FIFes GF 
Nedenstående forslag er tidligere godkendt på forrige plenarforsamling og videresendt til FIFe: 
 
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. 
 
15. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter 
Flemming Vorbeck og Marianne Roth modtog genvalg og blev valgt til revisorposterne. Dorthe Seierø og 
Birgit Holme blev valgt til revisorsuppleanter. 
 
18.  Eventuelt 
Lone Namyslo spurgte til, hvortil man kan fremsende ønsker til FDkat. Bette Lind oplyste, at disse skal via 
egen hovedklub. Samtidig blev det oplyst, at da der skal betales for alle ændringer i systemet, så har den 
publikumsvendte del lav prioritet. I forhold til søgning på egne katte blev det aftalt, at der ville blive kigget 
på en opdatering af manualen. 
 
Flemming Vorbeck ønskede en status på Købkat. Bette Lind kunne oplyse, at man er nået et stykke hen ad 
vejen. Første udkast til oprettelse af hele kuld, enkelte katte og opdrætterdelen ligger klar i systemet.  
Susanne Wehnert opfordrede til, at man - når Købkat er klar - bruger en del penge på annoncering af denne 
på Den Blå Avis samt Facebook gentagne gange.  
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Pia Børgesen takkede FU for arrangementet med afholdelse af de 2 kommende møder vedr. Etiske regler 
bl.a. på SOME. Der var en kort drøftelse af mødernes form, og formanden præciserede vigtigheden i 
medlemmernes deltagelse med forslag og holdninger til, hvor grænserne går, hvad spillereglerne skal være, 
og hvordan FU skal agere etc. 
 
Gert Jahn ønsker, at FDs etiske regelsæt også omfatter forhold mellem opdrætter og killingekøber. I forhold 
til det nævnte eksempel, kunne formanden oplyse, at et sådant forhold allerede er omfattet i reglerne.   
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede alle for fremmødet. Plenarforsamlingen 
sluttede kl. 14.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
Birgit Holme  Bette Lind                                   Susanne Høj Andersen 
Dirigent  Formand          Referent 
 
 
 


