
FU-møde den 9. april 2022 i Nyborg 
    

 
Deltagere: Bette Lind (BL), Lisette S Henriksen (LSH), Pia Børgesen (PB), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord 
(IN), Susan Sonberg Stryg (SSS) Beata Fröhlich (BF) 
Afbud: René Nielsen, Susanne Høj Andersen 
 

Godkendelse af referat fra telefonmøde d. 8. december 2021 - Godkendt  
 
Beslutning truffet pr. mail 
 

• Diverse klagesager er behandlet. 
• Godkendelse af FIP-folder, der kan rekvireres hos klubberne – 1. januar.  
• Godkendelse givet til Bent Aggersbøl for indgået aftale med Roskilde Dyrskue – 2. februar 
• Annette Søndergaard er udtrådt af FU, men varetager forsat sponsoransøgningen – 2. februar 
• Godkendelse af arbejdsgruppens beregning af topkattepoint – 17. februar. Er publiceret på 

hjemmesiden. Pia Nyrup skal have oplysninger om udstillingerne. BL undersøger om det kan foregå 
elektronisk. 

• Godkendelse af hobbyudstilling for Perser & Exotic-klubben d. 27/8 2022 – 4. marts.  
• Alle afgørelser vedr. §17 stk. 2 skal omtales på FD-hjemmeside. Der skal være en fuld beskrivelse af 

klagens substans. LH skriver på to-do-listen. IN er ansvarlig. 
• Aflysning af hobbyudstilling/infoshow i Søften – 28. marts. Aflysning pga. manglende interesse. Der 

var kun 30 tilmeldte katte. 
o Udarbejdelse af tekst vedr. beføjelser til AR – 09. oktober. Gennemgået på mødet med SPK. 
o Status på foder- spørgeskema? – 3. november. Møde aftalt den 3. maj kl. 17:00 via teams 

• FIFes bestyrelses holdning til ikke-vaccinerede dommere? – 24. november 
• Svar fra BRC vedr. EMS-liste manglede øjenfarve hos bicolour MCO? – 15. februar 

o Der kommer et forslag fra FIFe om en regelændring.  
• Svar fra FIFe vedr. Poly-MCO og registreringen? – 2. marts 

o FD stiller forslag om at tilføje en national regel således at der skal fremvises røntgen 
såfremt der er poly i to generationer hvis den skal godkendes som import. Forlag til FIFe i 
2023. 

• Mail fra ”Min ven katten” på hjælp via velfærdspulje til Ukraine – 4. april  
o Klubberne er blevet enige om at yde et tilskud på 15.000,00 kr. til oralade, specialfoder mv. 

Pengene doneres via Min ven Katten, der sørger for at bidraget bruges bedst muligt. 
o Susan og BF sender et forslag til reklameopslag til FB. 

Nyt fra kassereren 
Status er ikke modtaget. 

 
Nyt fra stambogsføreren 
I 1. kvartal er vi 151 stamtavler under niveau for sidste år. Efterspørgslen sidste efterår faldt drastisk, 
hvilket nok påvirker indeværende forår.  
 
Farvebedømmelser : Vi skal sørge for at skrive dommerens navn med blokbogstaver på kontrasignering, da 
det er meget svært for stambogsfører at læse navnene. 
 
Nyt fra råd og nævn 
Mentorråd – Tina Frederiksen er konstitueret som formand og arbejdet er nu gået i gang. MR ser frem til et 
godt samarbejde. MR har fokus på revision af opdrætteruddannelsen. BL underviser på modul 4 med fokus 
på formålet med udstilling, EMS-koder mv.  



FU-møde den 9. april 2022 i Nyborg 
    

 
Avlsrådet – Breedprofiler fra Agria har på nogle racer en væsentlig fejlmargen (ca 30 % ), idet registreringen 
af racer ikke er konsekvent. Vi tager en snak med avlsrådet i forhold til anvendelsen af disse profiler. Jørgen 
Koch, Jens Ruhnau eller Ekkogruppen – AR opfordres til at søge viden fra flere eksperter på området om 
HCM. Mail sendt fra BL til AR. 
HD-testresultat: AR arbejder på en løsning til registrering. Der skal være en fast procedure der scannes og 
vurderes efter, således at det bliver en ensartet praksis.  

Mæglerordning - Mæglerne er kommet i gang. De er opmærksomme på deres procedurer og mandat.  
 
Kattemagasinet 
Status: Der er lige udgivet et magasin, forsiden til næste blad er allerede klart. MvK har lavet et nyt design, 
der arbejdes fortsat på at lave magasinet om. Hvis vi falder over nogle pæne billeder så send dem til BL til 
KM. Birgit arbejder fortsat på vores onlineudgave af KM. 
 
Fremtid: Antallet af papirudgaven af KM er faldende. Til næste møde, skal alle klubberne overveje hvad de 
vil bruge siderne til. FU debatterer om der fortsat skal være en papirudgave af KM. Vi skal have 
medlemmerne til at skrive en artikel til KM. Reklamere mere på tværs eks. Kattefremvisning, dyrskue eller 
ragdoll worldshow. Vi skal være mindre rigide. FU undersøger hvordan og hvor medlemmerne læser KM. LH 
har ansvaret for spørgsmål. 
 
FD-aktiviteter: 
Scandinavian Winner – afholdes i DK om 4 år. FU nedsætter en arbejdsgruppe således at vi kan få 
organiseringen på plads. Kolding undersøges som mulighed. SW undersøger pris. Afvikles 18. -19. april 
2026, alternativt 11. – 12. april 2026. BL undersøger datoerne med resten af de skandinaviske klubber. 
 
Priser – Der er enighed om en prisstigning på udstillinger til 300 kr. Det er op til klubberne om de vil give 
nedslag i prisen på udstillingsgebyrer for 2. og 3. kat. 1 kat i dobbelt koster 450 kr. Prisstigningen træder i 
kraft pr. 1. oktober 2022.  
 
Udadvendte aktiviteter (infoshows, dyrskuer mm) – Søften er aflyst, FD deltager i Roskilde dyrskue. RK 
oplevede at der manglede info om hobbyudstillingen eks. vedr. dommere. Efter aflysningen kom der flere 
tilkendegivelser om lysten til udstillingen. Der manglede interesse og tilmelding fra specialklubberne. FD 
hører sjældent fra SPK når der sendes mails rundt. FU diskuterer forskellige muligheder for fremtidige 
fremvisninger. Pop-up udstilling i en tom butik i et center eller fremvisning i Næstved Storcenter – SS 
undersøger muligheden i Næstved. Susan deltager og sikre FD er repræsenteret med foldere og banner. 
 
FD- købkat.dk præsenteres af BL. Hele FU deltager i test af ”indersiden” af købkat.dk. Husk at kontakte BL 
når testkuld skal ”godkendes”. Testen løber 14 dage fra modtagelse af adgang. 
Det skal være muligt at oprette annonce lige så snart kuldet er oprettet. BL undersøger om det giver 
problemer at killingerne ikke er stambogsført endnu. 

 

Web og sociale medier 
• Aktiviteter – reklame for donation til MvK/Ukraine. 

 

Eventuelt 
a. Næste fysiske møde afholdes den 5.-6. november i Jylland 

 

BF 


