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Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA), 
Beata Frölich (BF), René Nielsen (RN), Annette Søndergaard (AS) 
Afbud: Inge Nord (IN) 
 
 
Godkendelse af referat fra mødet d. 9. oktober 2021 i Nyborg 
Godkendt  
 
 
Beslutning truffet pr. mail 

• Godkendelse af ny fælles pasningsvejledning for hele FD. Trykning udestår.  
• Aftale om hobbyudstilling og PR-arrangement i det jyske d. 23. april 2022.  
• Diverse personsager ifm. overtrædelser af FD/FIFe regler er behandlet. 

 

 
Nyt fra stambogsføreren 
Mht. stambogsføring ligger vi pt. 60 katte under niveauet i 2020. Til gengæld er der mange importer i år 
206 stk. mod 174 sidste år. BL udtrykte igen bekymring over tendensen, som er, at mange af disse importer 
er fra helt nye opdrættere.  
 
Vejledningen på FDkat opdateres jævnligt.  
 
Der var ros til stambogssekretærerne for deres indsats. 
 
 
Nyt fra kassereren 
Det fremsendte budget blev gennemgået. Kassereren fremsendte et revideret og endeligt budget under 
mødet. 
 
Under pkt. blev det nævnt at beholdningen d.d. er på kr. 713.000. 
 
 
Nyt fra råd og nævn 
Avlsrådet 
Intet 
 
Mentorrådet 
FU har modtaget meddelelse om fremtidig status på MRs medlemmer i 2022. FU besluttede at rette 
henvendelse til MR med hensyn til deres ønsker inden Plenarforsamlingen.  
 
Det af MR fremsendte forslag inkl. budget for kommende mentormøde i Nyborg januar 2022 blev 
godkendt.  
 
LSH er tovholder på kontakt og info til MR hva. ovenstående punkter.  
 
Mæglerordningen  
Intet 
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FD aktiviteter 
 
Møde med SPK, råd og nævn d. 23.01.2022 
Mødet afholdes i Nyborg Idrætscenter. FU mødes kl. 10, råd og nævn kl. 10.30 og SPK kl. 14.00 
 
Under pkt. blev de af FU fremsendte forslag til SPK-regler drøftet.  
 
 
Plenar 2022: Ændringer til love og regler 
Plenarforsamlingen afholdes i Slagelse Musikhus, Badeanstalten. 
 
 
Scandinavian Winner 
DK har fået stafetten for afholdelse at Scandinavian Winner Show i 2026, og der hensættes løbende midler 
fra 2022 og frem til afholdelsen i til 2026. SW og BL er allerede indgået i et fælles samarbejde med 
Scandinavian Winner Show for at afdække konceptet.  
Gigantium i Aalborg blev drøftet som egnet sted for afholdelse, både hva. halleje og beliggenhed for danske 
som udenlandske udstillere.  Scandinavian Winner show drives af samtlige FDs hovedklubber i fællesskab.  
 
 
FD PR-arrangement 
Første arrangement afholdes d. 23. april 2022 i Jylland. Midler er afsat i budget 2022, og arbejdet pågår 
løbende.  
 
 
Klagesager 
BL har d.d. modtaget en klagesag, som efterfølgende sendes til behandling i FU. 
 
 
Eventuelt 
LSH indkalder til møder i 2022, hvoraf ét er fysisk. 
 
 

  


