
Referat fra FU møde d. 9. oktober 2021 i Nyborg 
  

 
Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA), 
Beata Frölich (BF), Inge Nord (IN), 
Afbud: René Nielsen (RN), Annette Søndergaard (AS), 
 
 
Beslutning truffet pr. mail 

• Godkendelse af referat fra mødet d. 25. august 
• Godkendelse af afholdelse af MR-møde for mentorer  
• Diverse personsager ifm. overtrædelser af FD/FIFe regler er behandlet.  

 
Nyt fra stambogsføreren 
Der er p.t. stambogsført 2500 katte, hvilket ligger fint i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ligeledes er 
der registreret en del importer. Desværre udstedes mange af disse til helt nye opdrættere, som faktisk viser 
sig at være problematisk. Årsagen er højst sandsynligt, at de ikke får lov til at købe kat i DK.  
 
Der er intet nyt vedr. Købkat.  
 
Under pkt. blev det besluttet at arbejde med et koncept for at tiltrække nye medlemmer og udstillere samt 
promovering af FD.  
 
 
Nyt fra kassereren 
Intet nyt 
 
 
Nyt fra råd og nævn 
Avlsrådet 
Det af AR fremsendte materiale blev drøftet. FU bifaldt ARs ønsker mht. et formaliseret samarbejde med 
MR, FAQ samt en artikel til KM om deres arbejde, ligesom det er ønsket at hoved- og specialklubber gør 
brug af AR til diverse medlemsmøder.  
 
Det blev besluttet, at inaktivere muligheden for at registrere HD-resultater på FDkat efter ønske fra AR, da 
ingen målbare parametre er fastlagt. 
 
Der var stor ros fra BL til det nye og velfungerende AR. 
 
 
Mentorrådet 
Henvendelse fra MR vedr. introforløb i hoved- og specialklubber til nye opdrættere blev drøftet. Det er FUs 
holdning at MR skal favne opgaven, som højst sandsynligt vil kræve en del flere mentorer.  
 
Mentormødet bør afholdes i Nyborg, hvor der også er forplejning.  
 
FU anerkender MRs ressourceproblemer med 4 aktive medlemmer p.t., og derfor overdrages arbejdet med 
Stewarduddannelsen til de 3 chefstewarder. 
 
 
Mæglerordningen  
Mæglerne havde fremsendt ønske om at udvide muligheden for at mægle mellem opdrættere, til også at 
inkludere killingekøbere som er medlem af en hovedklub, hvilket FU ikke bifaldt. MO kan henvise købere til 
sælgers klub. 
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Kattemagasinet 
Der er ny redaktør på MinVenKatten fra næste år. I den forbindelse er ønsket om en nedgang fra 4 til 3 
blade nævnt. Denne beslutning er ikke i FUs hænder, men vores ønske er til stadighed 4 numre pr. år.  
 
 
Opfølgning på Etik & moral møder 
BL udtrykte glæde over, at barren fra deltagernes side er sat højt i forhold til, hvornår FU skal involveres. 
Artikel fra møderne i hhv. øst og vest kan læses i KM nr. 3. SW beder FV udarbejde det ønskede logo.  
 
 
Nordisk samarbejde (SW mm) 
FD blev modtaget med åbne arme ifm. fremadrettet deltagelse i SW, som også hilses velkomment pga. et 
yderligere nordisk samarbejde (som tidligere i 2008-2009). Det er endnu uvist, hvornår det er DKs tur til at 
arrangere et SW.  
 
 
Regelændringer i 2022 – FD & FIFe 
SPK for RUS blev godkendt. 
 
Der skal arbejdes videre med SPK-reglerne bl.a. med hensyn til procedurer for fremsendelse o.a.  
 
 Overensstemmelse mellem FDs nationale avls- og registreringsregler og FIFes skal haves in mente. 
 
 
Informationsflow 
Vi skal sikre os, at alle ændringer der træder i kraft fra 1.1.1022 meddeles på en måde, så vi når alle 
medlemmer, b.la. kravet om foderværtsaftalen.  
 
 
Kommende møder 
Mødet med Specialklubberne afholdes d. 23. januar 2022 kl. 10-16. 
Plenarforsamlingen afholdes d. 27. februar 2022. 
 
 
Eventuelt 
Antal certifikater 
Udstillingsdispensationen fra FIFe forlænges ikke og udløber pr. 31.12.21., og der ses igennem fingre med 
at der opnås flere cert’er i en klasse end det i reglerne anførte. BL meddeler nyheden på FDs sider. 
 
 
Testamente 
Et dyretestamente på FDs hjemmeside har tidligere været ønsket. Der linkes nu til Dyrenes beskyttelse.  
 
 
Forslag til Plenarforsamlingen 
Forslag forlægges til drøftelse i FU d. 8. december. 
 
 

SHA 13.10.21  


