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Deltagere: Bette Lind (BL), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA), Beata Frölich (BF), 
(René Nielsen, RN) 
 
 
Avlsrådet v/Simone Søderberg og Aage Bertelsen 
Avlsrådets opgaveliste blev gennemgået, og alle bemærkninger blev gensidigt taget til efterretning. 
 
Avlsrådets behandlingstid er gennemsnitlige en uge, og der sendes kvittering for modtagelse af 
henvendelser inden for en dags tid. 
 
BL henstillede til, at alle oplysninger er til stede på godkendte stamtavler, der har rundet avlsrådet, således 
at de kan stambogføres uden yderligere spørgsmål fra stambogsføreren. 
 
 
Mentorrådet v/Brian Daugaard, Tina Frederiksen og Marianne Hindkjær 
Brian modtager ikke genvalg i år. Tina, Marianne og Kamila modtager genvalg. Mentorrådet skal herefter 
tilføjes endnu et medlem, ligesom det skal afklares om Merete Plesner genopstiller. 
 
BL orienterede Mentorrådet om den just modtagen bekendtgørelse fra Fødevareministeriet og dens 
eventuelle påvirkning på diplomopdrætteruddannelsens fremtidige indhold. Planen fra Mentorrådet er at 
arbejde videre med modul 5, og BL henstillede til at dette fortsætter uagtet, at bekendtgørelsen har set 
dagens lys.  
 
Yderligere meddelelser fra Mentorrådet: 
• Årets tjek af hovedklubmedlemmer gik fint og kan fortsætte  
• Der afholdes møde med mentorerne d. 29. januar i Nyborg med købelov og nyt fra FD på programmet 
• Flere mentorer efterspørges, specielt inden for MCO 
• Dyrlæge til undervisning mangler fremadrettet efter Kirsten er flyttet fra Husum Dyreklinik, hvor en 

erstatning søges 
 
BL henstillede til, at Mentorrådet melder FU, hvis der er opgaver der ikke kan løses grundet arbejdspres. 
 
 
Mæglerordning v/Merete Bertelsen, Marianne Østergaard 
Mæglerne orienterede om årets gang, som var forløbet stille og roligt. Der har været et par henvendelser, 
hvor sagerne ikke har været 2 opdrættere imellem, samt en sag mellem opdrættere som blev løst ganske 
hurtigt.  
 
En indbyrdes arbejdsfordeling er aftalt mellem mæglerne, som fungerer fint.  
 
 
Redaktør Kattemagasinet v/Birgit Holme 
Birgit orienterede om årets planlagte udgivelser af Kattemagasin, som vil udkomme ultimo marts, juni, 
august og november. Der er p.t. ikke overliggende materiale til de kommende numre.  
 
Set i lyset af de kommende medier ”Kattemagasinet.dk” og en ”Årsbog” med titeltagere i støbeskeen, blev 
Kattemagasins udsendelsesfrekvens drøftet, og det er værd at drøfte formålet med fremtiden for det trykte 
Kattemagasin. 
(Der afholdes et FU heldagsmøde med evt. invitation af Birgit). 
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Specialklubberne 
Deltagere: 
OCI: Marianne og Lars Hindkjær, BB: Aage Bertelsen, Merete Bertelsen, Marianne Østergaard, EUR: Eva 
Køhler, Henriette Johansen, DSO: Charly Riis, Jan Kragh, NSR: Michael Robdrup, PER: Lone Namyslo, 
RAG: Sanne Vibro, MCO: Katja D Nielsen, Tina Frederiksen, Susan Stryhn, SBI: Gerd Jahn, Berit Sigersen RUS: 
Maria Malevich, Mentorrådet: Brian Daugaard, Kattemagasinet: Birgit Holme, RK: Pia Børgesen, DARAK: 
Mette Usbeck 
 
Formanden bød velkommen til Specialklubmødet og præsenterede dagsordenen. 
 
Tilbageblik på 2021 
BL orienterede om de afholdte Etik & Moralmøder, som blev afholdt i hhv. øst og vest. Her var der enighed 
om at barren for, hvornår FD og klubber skulle involveres i diverse uoverensstemmelser f.eks. på Facebook, 
skulle sættes højt. Ligeledes skal diverse FB-grupper under FD-tilhørende klubber annoncere for FDs etiske 
regelsæt herpå. Yderligere informationer findes i artikel i Kattemagasinet nr. 3. 
 
Efter en svær start ser det ud til at udstillingerne er kommet i gang sidst på året. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe med henblik på revidering af FDs Topkattelistes regelsæt og pointudregning.  Gruppen 
består af én repræsentant fra hver hovedklub, og Lisette Siigaard Henriksen som tovholder for FD. 
 
Statistikker 
BL gennemgik årets statistikker, som efterfølgende lægges på FDs hjemmeside. 
Der er i år registreret 3210 katte, hvilket er 50 flere end sidste år. 
 
Under punktet drøftedes det, hvordan vi kan fastholde antallet af opdrættere og få tilgang af nye 
opdrættere. BL orienterede om, at mange nye starter karrieren ved at hente en avlskat i udlandet. Det er et 
problem, der ofte er drøftet, og mentorrådet er inddraget mht. råd og vejledning til at klæde nye på.  
Der var en bred opfattelse af, at ”køb på nettet” er in blandt nye, ligesom det kan være svært at få dem til 
at bruge klubber og mentorrådets eventuelle rådgivning.  
 
Ydelser fra FD 
I forbindelse med Købkat har vi p.t. ikke den højeste prioritet fra udviklernes side, da to nye medlemslande 
er tilknyttet systemet. Der ligger p.t. en demomodel klar til test. 
 
BL udtrykte en stor ros og tak til klubbernes stambogssekretærer for deres store og uundværlige arbejde 
med FDkat. Den generelle tilbagemelding herfra er, at brugerne finder FDkat nem at bruge. 
 
Der er ændringer til FIFes avls -og registreringsregler pr. 1.1.22, som man bedes være opmærksom på.  
 
Kattemagasinet fortsætter samarbejdet med MinVenKatten i 2022.  
Birgit Holme har gennem længere tid arbejdet på en online udgave af KM (kattemagasinet.dk) og gav en 
præsentation af denne, som fik kæmpe ros fra salen.  
 
Der er udarbejdet en ny folder vedr. FIP, som kan rekvireres hos ens hovedklub. Denne ligger ligeledes til 
download på FDs hjemmeside. 
 
BL orienterede om, at diplomopdrætteruddannelsen nu er 10 år og bør revideres, bl.a. med et nyt modul 5 
(opfølgning på DO). Samtidig er en ny bekendtgørelse fra Fødevarestyrelsen fra 2015 reaktiveret, og dennes 
udfald vil påvirket uddannelsen på visse punkter. Samtidig har SVERAK bekendtgjort en ny model for deres 
uddannelse med interessante elementer, som er værd at kigge på.   
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I forbindelse med FDs tiltag om promovering og synliggørelse af FD for menig mand, afholder FD et 
infoshow/hobbyudstilling i Søften d. 22. april 2022. 
 
 
Forslag til Plenarforsamlingen 
BL gennemgik forslagene til behandling på kommende plenarforsamling.  
Forslag 5 og 6 omhandlende specialklubber blev trukket, da det ikke blev godkendt af specialklubberne. 
 
 
Eventuelt 
Michael Robdrup spurgte til, om FD har en databehandleraftale med FU. Det er ikke krav, at der skal 
foreligge en sådan i forhold til de oplysninger, som FD opbevarer. 
 
 
Mødet sluttede kl. 17.00 
 
 
 


