Plenarforsamling d. 27. februar 2022 kl. 13.00 i Slagelse Musikhus,
Slagelse

Formanden bød velkommen til plenarforsamlingen i Slagelse Musikhus.
1. Valg af dirigent
Birgit Holme blev valgt til dirigent og konstaterede, at plenarforsamlingen var lovligt varslet ifølge
vedtægterne.
Jyrak er repræsenteret af 9 plenarer: Susanne Wehnert, Inge Nord, Dorthe Elwarth, Simone Søderberg, Tina
Pedersen, Mette Mejdahl, Brian Sørensen, Flemming Vorbeck og René B Nielsen.
DARAK er repræsenteret af 6 plenarer: Mette Usbeck (suppleant for Beata Frölich), Susan Stryg, Pernille
Boholdt, Tom Corfitzen, Marianne Corfitzen og Gerd Jahn
Racekatten er repræsenteret af 6 plenarer: Pia Børgesen, Lisette Sigaard Henriksen, Susanne Høj Andersen,
Berit Sigersen, Dorthe Bondesen og Sussi Dec Jensen.
Avlsrådet er repræsenteret af Simone Søderberg og Mette Mejdahl.
Mentorrådet er repræsenteret af Kamilla Tholstrup.
Mæglerordningen er ikke repræsenteret.
Tilstedeværende specialklubber:
Norsk Skovkattering, Danmark: Michael Robdrup
Maine Coon klubben Danmark: Simone Søderberg
Klubben for Den Hellige Birma: Gerd Jahn og Marianne Stiegler
Perser & Exotic klubben: Lone Namyslo
2. Valg af stemmetællere
Flemming Vorbeck for Jyrak, Pernille Boholt for Darak og Pia Børgesen for Racekatten.
3. Formandens beretning 2022
Da jeg tilbage i 2019 aflagde beretning for plenarforsamlingen, regnede jeg med at det var min sidste – men
sådan skulle det så ikke lige gå. 2021 har været et år, der langt hen ad vejen har været præget af Corona og
nedlukning og usikkerhed om hvad vi kan og må. Det har dog også været et år, der har bevist at det er
nogle rigtigt seje folk, der driver vores hovedklubber; folk, der har siddet på spring for at lave
arrangementer så snart, der var den mindste åbning, eller som har fundet alternative løsninger: online
shows og online møder har løst en del af de udfordringer, vi har haft. Men selvfølgelig vil vi helst mødes In
Real Life, og der har været mange gode tiltag for at sikre, at de fysiske arrangementer, der blev afholdt,
blev afviklet med stort fokus på at overholde alle Corona anvisninger. Jeg vil gerne takke alle de skønne
optimistiske mennesker, der driver klubberne – tak fordi I ikke gav op, tak fordi I har sørget for at vores
hobby stadig havde puls og noget at byde medlemmerne.
Året i tal
Som vanligt starter vi med årets nøgletal for antal stamtavler og dermed antal plenarer:
Pr. 31-12-2021 så det således ud:
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DARAK
JYRAK
RACEKATTEN
Grand Total

29
40
43
112

28
45
33
106

877
1269
846
2992

934
1354
922
3210

6
9
6
21

Årets begivenheder og møder
Vi har holdt en række møder i 2021. Der har været almindelige FU møder, suppleret med sagsbehandling
via mail, og så har vi afholdt 2 møder om Etik og Moral – et på hver side af Storebælt – hvor vi fik taget hul
på en diskussion om hvad man kan tillade sig at sige om og til andre mennesker, ikke mindst på de Sociale
Medier, hvor det desværre har vist sig, at det ind i mellem er svært at holde kammertonen. Det blev på
møderne slået fast, at FU kun skal gribe ind såfremt debatten løber så meget løbsk at den, der var offer for
en ophedet debat skulle kunne påvise at have lidt et tab, fx af økonomisk art, ved at blive udsat for
mobning eller chikane. Felis Danicas etiske regelsæt er altid gældende, uanset hvor man ytrer sig – og vi
skal sikre, at det er kendt af alle medlemmer af vores klubber.

Stambogsføring
Vi har nu kørt i 1 ½ år med det nye system, FDkat.dk, og heldigvis har de fleste taget det til sig og har ikke
de store problemer med at anvende systemet. Det gør det nemmere for opdrætterne at følge med i
hvordan og hvornår deres stamtavler udstedes, og giver også et langt bedre overblik over de katte, der er i
avl.
Det varierer rigtigt meget fra race til race hvor mange attester, der lægges i systemet, men det er tydeligt at
mange har opdaget, at det giver et godt overblik at lægge alle de tests ind, der bliver foretaget.
I 2021 blev der udstedt i alt 3210 nye stamtavler. Sammenlignet med de sidste 2 år, er der en lille stigning,
men et stort opsving er der desværre ikke tale om:

Der er kommet en hel del importer ind i det forgangne år – i alt 218 importer, hvoraf 112 kommer fra FIFe
forbund, mens 106 kommer fra andre forbund. Det er selvfølgelig dejligt, at der er aktivitet og at der
kommer nyt blod til, men det er en lidt bekymrende tendens, at en del nye opdrættere starter med at
importere deres første avlskatte. I de situationer er det virkelig vigtigt at opdrætterne husker på at
konsultere avlsrådet omkring stamtavlerne, så vi ikke skal skuffe dem med, at deres nye kat ikke kan
registreres i FIFe på grund af de katte, der ligger bag.
År

Importer
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2015

231

2016

244

2017

343

2018

163

2019

227

2020

173

2021

218

Fordelingen mellem de forskellige racer og klubberne ser i 2021 således ud:
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Den samlede udvikling ser således ud:
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Vi har, som vi tidligere har omtalt, planer om at bygge en killingeliste oven på FDkat – den er desværre ikke
kommet i luften sidste år som vi havde håbet. Det har været svært at skaffe ressourcer både hos udviklerne
og også hos os selv til at få arbejdet gennemført, men der er sket fremskridt, og hvis vi kan få de rette
ressourcer til rådighed, så skulle det meget gerne være et projekt, der går i luften i 2022.
KatteMagasinet
Vi har fortsat et fint samarbejde med Min Ven Katten omkring vores blade, hvor KatteMagasinet trykkes
som en del af MVK’s blad. Den løsning fortsætter også i 2022.
Takket være vores redaktør, Birgit Holme, har vi fået 4 blade på gaden i 2021, og samtidig har Birgit
formået at stable en online platform på benene. KatteMagasinet.dk er nu en realitet, med mange gode
gamle artikler og ny information. Hensigten er, at det skal blive en platform, hvor vi kan lægge al den
information, der er god at have ved hånden – om sygdomme og racer og opdræt mm. Vi vil ikke her være
afhængige af en deadline og 4 blade om året. Kommer der en fin artikel som måske ikke vil være så aktuel
om 3 måneder, når det næste blad kommer, kan den komme på online med det samme. Det giver en masse
muligheder, og vi håber at det er et tiltag, som der vil blive taget vel imod.
FIFe
I 2020 afholdt FIFe ikke en generalforsamling på grund af Corona-situationen, og i 2021 blev den udsat til
september – men det lykkedes. Vi var i Riga – jeg deltog sammen med Inge Nord, og sammen med flere
andre lande fik vi fjernet den utroligt uheldige regel om HD scanning af Maine Coons, da den endnu ikke var
havnet et sted, hvor opdrætterne kunne arbejde med den. Til gengæld fik vi vedtaget en stramning af
reglerne for hvornår man kan indføre generelle tests: vores forslag om en mere videnskabeligt baseret
tilgang gik igennem, og vi fik mange gode kommentarer med på vejen. Vi havde et forslag med om
begrænsning af noviceklassen for Maine Coons – det blev trukket til fordel for et forslag om samme fra
BRC, som blev vedtaget. Endelig fik vi vedtaget vores forslag om at slutte FD til gruppen af klubber, der kan
organisere Scandinavian Winner shows. Vi holdt et møde med de øvrige forbund, der er mundet ud i, at vi
har fået tildelt 2026 som det første år, hvor vi skal arrangere SW udstilling. Arbejdet med at planlægge skal
påbegyndes i indeværende år.
FIFe fik en ny vicepræsident, i det Veikko Saarela blev valgt over den siddende vicepræsident, Dietmar
Sagurski. Health & Welfare fik en ny sammensætning, og består nu af Jurgita Gustaitiene, Vladimir Isakov,
og Sara Moroni. Sarah Johnson blev valgt ind i Breeding/Registration kommissionen for at udfylde den
plads, der blev ledig efter at Ole Amstrup trak sig et år før tid. Vi har, blandt andet i Avlsrådet, haft meget
glæde af at have Ole i denne kommission, og han skal have en stor tak for sine mange års indsats.
Af andre interessante ting, der blev vedtaget i 2021, er en ny titel: Distinguished Senior Winner – en titel til
ældre katte. Håbet er, at det kan få udstillere til at blive ved med at udstille deres katte længere, når de har
et mål at gå efter. Det bliver spændende at se hvornår vi har en kat, der kan tage denne titel.
Mentorråd, Avlsråd og Mægling
De respektive repræsentanter for Mentorråd og Avlsråd aflægger deres egen beretning efterfølgende.
Mæglerordningens 2 koordinatorer har desværre valgt at nedlægge deres hverv. Det er vi naturligvis meget
kede af, da det bestemt ikke er en nem post at bestride. Det er en opgave, der kræver meget på det
personlige plan, og det kræver stor integritet. Vi vil bestræbe os på at finde frem til en løsning hurtigst
muligt.
Forretningsudvalget
Vi har haft lidt udskiftning undervejs i det forgangne år – det er altid noget, der giver lidt opbremsning i
opgaveløsningen, men det er lykkedes at komme i mål med det meste. Blandt andet har vi fået en ny FIP
folder på gaden, og fået trykt pasningsvejledningen, som kan rekvireres fra hovedklubberne. Møderne
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omkring etik og moral var væsentlige, fordi det var vigtigt at få afklaret hvilket niveau for involvering, der
var behov for.
Vi har fået gennemgået vores regler for Felis Danicas Topkatte – de trængte til at blive reviderede, da
måden der arrangeres BIS på har ændret sig siden de blev lavet. Et hurtigt arbejdende udvalg med
deltagelse fra hver af hovedklubberne har landet de opdaterede regler. Tak fordi I nåede til enighed.
Vi har fokus på at reklamere mere for vores katte og klubber, og derfor afholdes en FD Hobbyudstilling i
Søften den 23. april, 2022, ligesom vi støtter fremvisning af katte på Roskilde Dyrskue i slutningen af maj:
det er opgaver, der skal løftes i den kommende tid.
I 2010 og i 2014 samarbejdede vi med de offentlige myndigheder om udarbejdelse af en
kattebekendtgørelse, men begge gange blev der fra politisk hold sat stop for den opgave. Nu er der igen
politisk vilje til at lave en bekendtgørelse, der skal regulere bl.a. opdræt af katte, og det vil være en meget
væsentlig opgave for Felis Danica at komme med input her. Vi håber vi kommer godt i mål.
Bette Lind, formand
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

Årsberetning for Felis Danicas mentorråd 2021
Årets gang
Endnu et år er gået, og det har desværre været i coronaens tegn igen. Det har igen sat sit præg på
Mentorrådets (MR) arbejde. På Felis Danicas Plenarforsamling 2021 blev Marianne Hindkjær og Merete
Plesner valgt ind i MR og de afløste Lisette Sigaard Henriksen (LSH) og Lailah Andersen. Mentorrådet takker
for den store indsats de har bibragt Mentorrådets arbejde i mange år; og en særlig tak til LSH som
velfungerende formand for rådet igennem de sidste mange år. Der er stadig et stort behov for
Mentorordningen, som igen i år haft en jævn tilgang af elever til ordningen, og det er stadig en stor glæde
at læse den gode feedback fra elever og mentorer. MR var pga. corona-restriktioner nødt til at aflyse
forårets moduler på Diplom Opdrætteruddannelsen (DOU), og disse blev i stedet gennemført i efteråret.
Stewarduddannelsen er overdraget til Hovedklubbernes chefstewarder. MR har haft 4 aktive medlemmer,
og 1 inaktivt medlem. Det har givet de 4 aktive medlemmer en ekstra arbejdsbyrde.
Årets arbejde
Det årlige møde i MR afholdt vi virtuelt pga. corona-situationen.
På mødet gennemgik vi årets gang, samt det kommende års opgaver. Vi fordelte arbejdsopgaverne imellem
os. MR valgte enstemmigt undertegnede til at fortsætte som formand.
DOU er fortsat med 4 moduler, og de har fortsat et stort antal kursister. Da forårets moduler blev aflyst
måtte vi afholde dem i efteråret, og de tilmeldte kursister i foråret fik fortrinsret til at deltage. Alle
tilmeldte kursister fik plads på holdet. Underviserne på vores moduler er vi glade for, og vores nye
underviser i genetik Eva Køhler glæder vi os til at byde velkommen på det næste modul i genetik i foråret,
hvis corona restriktioner tillader det. Vores dyrlæge Kirsten Brolin Thomsen har fået nyt job i en
myndighed, og stopper derfor som underviser. Sundhedsmodulet skal derfor have en ny dyrlæge til
undervisningen. Vi håber, at de øvrige undervisere vil fortsætte så vi fortsat kan have kontinuiteten vi har
brug for.
Mentorordningens elever er generelt meget tilfredse med deres elevforløb med mentorordningens
mentorer. Vores mentorer udfører stadigvæk en formidabel indsats og MR vil gerne rose dem til skyerne
for den store indsats i det forgangne år.
MR har udført et check af medlemskab af en Hovedklub for kursister på Diplomopdrætteruddannelsen
(DOU), mentorer, diplomopdrættere og mentorordningens elever. Diplomopdrættere må ikke anvende
Diplomopdrætterlogo, hvis de ikke er medlem af en Hovedklub. Det er stadigvæk en stor opgave med
mange implicerede og udfordringer. FD's hjemmeside er opdateret.
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Mentorordningen
Mentorordningen har for nuværende 21 dygtige mentorer og 17 nye opdrættere. 9 mentor-elev forløb er
afsluttet i årets løb efter et 2 års forløb. Et forløb er sat på pause og et forløb afsluttet før tid pga.
manglende medlemskab af en Hovedklub.
7 nye opdrættere er kommet i ordningen og de fleste har racerne BSH og NFO, og de er bosiddende i
Jylland og på Sjælland og så har vi en elev på Fyn. Mentorordningen er et fantastisk supplement til nye
opdrættere. Mentorordningen har forstærket sig ved også at tilbyde nye opdrættere mulighed for at få
hjælp til at udvælge og købe avlskatte, sådan at mentorerne skal give eleven værktøjerne til
at det lykkes for eleven at købe et avlsdyr i Danmark. Ordningen har stadig stor efterspørgsel og der
kommer gode nye opdrættere ud på den anden side med viden, et netværk og en masse gå-på-mod.
MR vil afholde et mentormøde ultimo januar 2022, hvis Corona-restriktionerne tillader det.
Mål for 2022
Vi vil fortsætte med udbrede kendskabet til Mentorordningen og Diplomopdrætteruddannelsen (DOU).
Vi ønsker fortsat at være i Kattemagasinet med et par reklamer for DOU og Mentorordningen. Vi ønsker
fortsat at kunne få et par linjer i Hovedklubbernes nyhedsbreve til deres medlemmer, samt at
Hovedklubberne vil sætte datoer for DOU i deres kalender på deres hjemmesider.
Vi vil fortsætte med at informere på FD’s hjemmeside, på Hovedklubbernes Facebookgrupper og reklamere
for DOU på diverse udstillinger.
Vi vil fortsætte med det gode samarbejde med mentorordningens mentorer. Vi vil fortsætte med
opfølgning af elevforløbene i mentorordningen.
Vi vil tilstræbe at have en forholdsvis kort svartid på indkomne mails til MR.
Vi vil fortsætte det gode samarbejde med FU.
Vi vil fortsat udvikle et "modul 5 - opfølgningsmodul".
Vi vil afholde et møde med mentorordningens mentorer.
Vi takker
MR takker FU for et godt samarbejde i det forgangne år. Det har været et udfordrende år for alle, og takker
for den positive dialog og den hurtige respons på relevante spørgsmål.
En stor tak skal lyde til vores 21 mentorer for deres ihærdige indsats i året der er gået. Jeres indsats er
uvurderlig og helt unik! Tak for den gode feedback fra mentorordningens elever. Vi ønsker jer held og lykke
med de spændende udfordringer med killinger, udstillinger og jeres nye netværk.
Tillykke til de nye Diplomopdrættere der blev færdige med deres diplomuddannelse i årets løb.
Jeg vil gerne takke mine 4 med-mentorrådsmedlemmer for en fantastisk indsats og godt selskab i 2021. Det
har været et år med udfordringer som vi har klaret sammen, og sammen kan vi klare det meste. Vi skal tage
afsked med undertegnede som ikke har valgt at genopstille efter 6 år i MR og de sidste par år som formand
for rådet. MR skal nu have 1 nyt medlem, og det kommende MR ser frem til at godt og konstruktivt
samarbejde i det kommende år med det nye medlem af MR.
På vegne af Mentorrådet Brian Daugaard, formand
Årsberetning for Felis Danicas Avlsråd 2021
2021 har jo som 2020 været præget af Covid-19. Avlsrådet har dog fungeret upåklageligt, eneste bump var
faktisk, at Dortemarie Kaplers måtte stoppe efter kort tid. Vi er dog kommet i mål med 4 af 5
besætningsmedlemmer, noget bedre end sidste år.
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At vores sagsbehandling nu foregår på Teams har også gjort tilværelsen nemmere, fordi kommunikation
vedrørende de enkelte sager nu automatisk er forbundet med selve sagen, så al relevant information er let
at tilgå.
Enkelte opdrættere har forsøgt at få dispensation for ulovlige parringer, der er bare ingen lette genveje –
hvis man mener, at krydsningen/farven bør være lovlig, er der kun en vej at gå – at stille et forlag til
ændring af avls- og registreringsreglerne gennem specialklub eller hovedklub.
Avlsprogrammer: Vi arbejder på en standardformular som ansøgning til programmer. For at hjælpe evt.
ansøgere, men at det stadig ligger AR meget på sinde at høre ansøgernes tanker og mål med deres
program.
Angående importstamtavler har vi et stort ønske om, at folk selv skal gennemgå dem, før de kommer til AR
– mange fejl vil de selv kunne opdage og få rettet før indsendelse – dog anbefaler vi at stamtavler fra andre
organisationer, end FIFe, sendes til AR hver gang inden køb.
Der er færdiggjort Avlsanbefalinger for Ragdolls, med stor hjælp fra Karen, der bliver desuden arbejdet
løbende med at få positiv kontakt med andre racers repræsentanter. Desuden er FIP flyttet til generelle
avlsanbefalinger.
Ved mødet i Nyborg fik vi heldigvis lov til selv i Avlsrådet at arbejde videre med de racer, hvor opdrætterne
ikke er så samarbejdsvillige.
Alle henvendelser på vores mail er blevet besvaret hurtigt, stor tak til Simone for det.
Og så fik vi endelig sendt en artikel til Katte Magasinet, som vi håber vil kaste lidt lys over, hvad det er vi går
og laver. Mest fordi vi får rigtigt mange henvendelser, der ikke har med AR arbejde at gøre – handel og
stamtavle på katte købt uden stamtavle, f.eks. Mange tak for 2021.
På vegne af Avlsrådet Aage Bertelsen, formand
4. Regnskab
Kassereren fremlagde årets regnskab b.la. med flg. bemærkninger:
• Resultatet for 2021 viser et overskud på kr. 135.615. Overskuddet skyldes bl.a. større indtægter på
importer, ingen udgifter til topkatte, ét mindre afholdt modul vedr. opdrætteruddannelsen grundet
corona, ligesom honoraret til stambogsfører er mindre end i 2020
• Der ses i året højere udgifter end forrige år ifm. leje af et større depotrum samt afholdelse af
Plenarforsamling på en dyrere lokation
Der var fra salen spørgsmål om de faldende omkostninger skyldtes corona, eller om disse poster havde
fundet et fast leje, hvortil kassereren nævnte, at bl.a. omkostningsposten vedr. stambogsføring o.a.
forventes at have fundet et fast leje.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
5. Optagelse af nye klubber
Ingen ansøgninger modtaget
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6. Vedtægtsændringer
Ingen forslag om vedtægtsændringer.

7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.
Intet.
8. Indkomne forslag
a) Forslag nr. 1 fra Forretningsudvalget - BBR §11 ny paragraf.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
b) Forslag nr. 2 fra Forretningsudvalget – BBR §2.3 ny paragraf.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
c) Forslag nr. 3 fra Forretningsudvalget BBR §9.1.1 – sletning af tekst
Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og 6 imod.
d) Forslag nr. 4 fra Forretningsudvalget – BBR §6.7 (European) – tilføjelse af tekst
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
e) Forslag nr. 5 fra Forretningsudvalget – Ændring af SPK regler §2
Forslaget er trukket, da det ikke blev godkendt på mødet med specialklubberne.
f) Forslag nr. 6 fra Forretningsudvalget – Ændring af SPK regler §6
Forslaget er trukket, da det ikke blev godkendt på mødet med specialklubberne.
g) Forslag nr. 7 fra Forretningsudvalget – Ændring f SPK regler §7
Forslaget er godkendt på specialklubmødet i januar og blev herefter enstemmigt vedtaget.
9. Budget
Kassereren gennemgik budgettet, hvor der forventes et underskud på kr. 66.300 i 2022. Dette skyldes bl.a.
afsættelser til Scandinavian Winner Shows, (som vi afholder i 2026), Roskilde Dyrskue i maj og
Hobbyudstilling i Søften i april samt udvikling og implementering af killingelisten.
Der var fra salen spørgsmål til, om en fest i forbindelse med fejring af FD Topkatte genoptages. Formanden
nævnte, at dette p.t. ikke er besluttet, men behandles på et kommende møde i forretningsudvalget.
Ligeledes var der spørgsmål til om Roskilde Dyrskue vil blive afholdt som en hobbyudstilling i stedet for
racefremvisning som tidligere. Dette er der ingen planer om, da det eksisterende udvalg har opgaven som
tidligere.
Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.
10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe’s GF
Der var enighed om at sende forslag nr. 1, nr. 2 og nr. 4 sendes videre til FIFes GF. Herefter ligger forslag nr.
3 over til næste år.
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11. Valg af kasserer
René B. Nielsen modtog genvalg og blev valgt.
12. Meddelelse om sammensætning af forretningsudvalg
Bette Lind, formand
Susanne Wehnert, JYRAK
Inge Nord, JYARAK
Beata Frölich, DARAK
Susan Stryg, DARAK
Lisette Siigaard Henriksen, Racekatten
Susanne Høj Andersen, Racekatten
13. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Marianne Roth og Flemming Vorbeck modtog genvalg som revisorer, og blev enstemmigt genvalgt.
Birgit Holme genopstiller og blev genvalgt til revisorsuppleant. Esben Jørgensen blev valgt til
revisorsuppleant.
14. Valg af Avlsråd
Simone Søderberg og Aage Bertelsen er på valg og genopstiller. Dortemarie Kaplers er udtrådt. Som nyt
medlem blev Esben Jørgensen foreslået.
Avlsrådet består herefter af:
Simone Søderberg
Aage Bertelsen
Esben Jørgensen
Karen Jaquet
Mette Mejdahl

på valg i 2024
på valg i 2024
på valg i 2024
på valg i 2023
på valg i 2023

15. Valg af Mentorråd
Tina Frederiksen og Kamilla Tholstrup er på valg og genopstiller. Brian Daugaard er på valg og modtager
ikke genvalg. Merete Plesner udtræder. Som nye medlemmer blev Anne-Marie Michaelsen og Luise
Bengtsen foreslået.
Mentorrådet består herefter af:
Kamilla Tholstrup
Tina Frederiksen
Anne-Marie Michaelsen
Luise Bengtsen
Marianne Hindkjær

på valg i 2024
på valg i 2024
på valg i 2024
på valg i 2024
på valg i 2023

16. Evt.
Formanden henledte opmærksomheden på Felis Danicas velfærdspulje i forbindelse med eventuelle
nødstedte katte, som måtte indkomme fra Ukraine, hvorfra økonomisk bistand kan søges (som i andre
tilfælde).
Under punktet blev det fra salen oplyst, at flere lande har åbnet op for deres grænser for indførsel af dyr
uden at krav om f.eks. rabies overholdes. Ligeledes at Felis Polonia har igangsat en indsamling, hvilket
budskabet bør spredes.

Plenarforsamling d. 27. februar 2022 kl. 13.00 i Slagelse Musikhus,
Slagelse

Formanden orienterede om et kommende møde med Fødevarestyrelsen d. 3. marts vedr. bekendtgørelsen,
hvor formand og næstformand deltager.
Der var i den forbindelse spørgsmål til FUs holdning til den nye EU lov vedr. medicinering af dyr, hvortil
svaret var, at FU støtter op om dyrlægerne, og at der allerede arbejdes fra politisk hold også.
Birgit Holme orienterede om sidste nyt fra kattemagasinet.dk, hvor 80 gamle forsider af KM er indscannet
med hjælp fra Esben Jørgensen.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Plenarforsamlingen sluttede kl. 15.10.

Birgit Holme
Dirigent

Bette Lind
Formand

Susanne Høj Andersen
Referent

