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Godkendelse af referat fra mødet d. 9. oktober 
Godkendt  
 
 
Beslutning truffet pr. mail 

• Den reviderede racekattefolder genoptrykkes i et oplag på 1500 stk.  
• Vedr. topkattepoint i FD sørger Rune for DK og JK, og Michael Robdrup sørger for RK til Pia Nyrup.  
• Advarsel til MCO-klubben for annoncering af killinger efter Poly-forældre  
• Godkendelse af forøget pris på Roll-ups til MR  
• Brev til FIFe vedr. overtrædelse af showrules på DARAKs udstilling i oktober  
• Vejledning til oprettelse af killinger med chipnummer er opdateret 
• Forespørgsel vedr. Roskilde Dyrskue  
• Datoer til Nordisk møde afventer 
• Svar på spørgsmål fra FIFe HWC  
• Drøftelse af den lange leveringstid på KM  
• Drøftelse med BB-klubben vedr. manglende attester på HCM før parring 
• Henvendelse til Dyrskueudvalget vedr. manglende overdragelse af domæne. Nyt domæne er købt  

 
 
Nyt fra Kassereren 
Det forinden mødet udsendte regnskab og budget blev gennemgået. Det blev besluttet, at den 
budgetterede udgift for Kattemagasinet reduceres grundet reduktion i antal blade. Ligeledes afventer en 
eventuel forhøjelse af udgifter i forbindelse med Roskilde Dyrskue - FUs videre arbejde med 
dyrskueudvalget. 
 
 
Nyt fra stambogsføreren 
Der meldes om travlhed på importsiden. Der er fra januar – oktober stambogsført 2469 katte, hvilket er 12 
% lavere end sidste år.  
 
 
Nyt fra råd og nævn 
 
Mentorrådet 
• BL har udarbejdet en revision af opdrætteruddannelsen, så den er up to date. BL sender det 

gennemgåede forslag til FU. 
• BL ansøger om 2 nye pc’er til mentorrådet – en i øst og en i vest. RN køber pc’erne samt HDMI og VGA-

adapter. Disse overdrages til mentorrådet på udstillingen i Middelfart. Office 365 er tidligere indkøbt.  
• Der arbejdes videre med et 5 modul. 
 
På forespørgsel blev det tilkendegivet, at FU-medlemmer er velkomne til at deltage i et modul, hvis det 
ønskes. 
 
Avlsrådet 
Intet. Opgavelisten blev gennemgået. 
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Mæglerordningen  
Intet nyt. Ordningen bliver desværre ikke brugt i forbindelse hensigtsmæssigt i forbindelse med 
begyndende konflikter. Emnet drøftes på et kommende møde. 
 
 
Kattemagasinet 
BL og Birgit Holme har afholdt møde med MinVenKatten primo november, som fremover ønsker 3 
udsendelse pr. år. Da ingen leverer materiale mere på trods af opfordringer, er bl.a. Birgit Holmes rolle 
blevet langt større end blot en koordinatorrolle. Derfor blev det besluttet, at KM i 2023 udkommer med 3 
oplag – ligesom MVK.  Herefter arbejdes der videre med KMs fremtid. Deadline for udgivelserne skal 
tilrettes.  
 
 
FD-aktiviteter 
Udstillingssystem 
BL ønskede mandat til at indhente et tilbud på tilkøb af udstillingsmodulet til FDkat. Fordelene ved et 
integreret udstillingssystem i FDkat blev drøftet, og tanken er at kunne gå live i 2024, således vi er rustet til 
Scandinavian Winner show i 2026. FU er enige i, at pris for tilkøb af udstillingsmodulet kan indhentes. 
 
Scandinavian Winner 
SW orienterede om, at hallen i Kolding er i hus – ligeledes tilhørende hotel til udstillere. SW kontakter 
Scandic med hensyn til husning af dommere og det arbejdende folk.  
 
Infoshows 
På stand by 
 
Dyrskuer 
LSH har været i kontakt med dyrskueudvalget. Prisen er for 15x12 m = kr. 10.000 og 21x12 m = kr. 17.600. 
Det er tanken, at dagene afholdes som en international udstilling fordelt på 3 dage. IN kontakter FIFes 
Show Commission om muligheden for afholdelse efter dette koncept. LSH udarbejder beregninger på begge 
prisforslag.  
 
Hobbyudstillinger 
På stand by 
 
Dyrlægekontrol på udstillinger 
DARAK ønsker den obligatoriske dyrlægekontrol ændret til stikprøvekontrol på udstillinger af økonomiske 
årsager. JYRAK er imod, RK skal høre baglandet, og pkt. bringes på næste møde.   
 
Topkatte 2022 
Det blev besluttet, at den gamle aftale om Topkattemiddag nedlægges, og at præmierne udleveres på 
DARAKs udstilling i marts, da de står for tur. BF er i gang med at undersøge markedet vedr. gaver. BL beder 
Annette Søndergaard kontakte Royal Canin. 
 
 
Web og sociale medier 
BL efterlyser atter billeder tilsendt til de sociale medier. LSH Foreslår et opslag om emnet lagt på FDs 
facebookside. 
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Eventuelt 
På forespørgsel fra BF vedr. JYRAKs udstilling på Sjælland, blev det oplyst, at klubben har en del sjællandske 
medlemmer, og samtidig at der ikke er nogen aftaler på området, heller ikke uskrevne. 

 

SHA 9.11.2022  


