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Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA), 
Beata Frölich (BF), Susann Stryg,  
 Afbud: Inge Nord (IN), René Nielsen (RN) 
 
 
Godkendelse af referat fra mødet d. 6. november 
Godkendt  
 
 
Beslutning truffet pr. mail 

• Aftale om brug af velfærdspuljen til dyrlægeregning og efterfølgende begrænsning af antal af katte.  
• Godkendelse fra FIFe vedr. 3 x kategorishow på Roskilde dyrskue 

 
Nyt fra Kassereren 
Intet. 
 
 
Nyt fra stambogsføreren 
Der forventes en tilbagegang på 10-11 % i 2022 i forhold til forrige år. P.t. er der registeret 2755 katte mod 
3216 sidste år. Der er registeret 179 importer ÅTD. 
 
 
Nyt fra råd og nævn 
 
Mentorrådet 
 
MR har nu modtaget de nye pc’er, og et møde med BL vedr.  intro til Office 365 udestår til januar – ligesom 
tjek af kursister, opdrættere m.m. også drøftes her, da disse stort set kan findes via FDkat. 
 
Avlsrådet 
Intet.  
 
Mæglerordningen  
Et oplæg til en evt. regelændring til plenarforsamlingen fremsendes inden jul. 
 
 
Kattemagasinet 
Som tidligere besluttet, køres der videre med 3 numre i 2023. Birgit Holme arbejder på onlineudgaven, og 
ønsker flere gamle numre af KM indscannet til websitet. Der udarbejdes et prisforslag til FU til denne 
opgave. 
 
 
FD-aktiviteter 
Plenar – klargøring af forslag 
Der afholdes FU telefonmøde d. 18. januar 2023 vedr forslag. 
 
 
Opfølgning med BB-klubben  
Problematikken vedr. manglende svar fra BB-klubben om bl.a. manglende attester på HCM-skanninger før 
parringer blev drøftet. 
 



Referat fra FU telefonmøde d. 8. december 2022 
  

 
Scandinavian Winner 
Scandic hotel i Kolding er som tidligere nævnt booket. 
 
Administreringen af fællesbooking af udstillingshallens hotel er ikke muligt fra FUs side, og må påhvile 
udstillerne.  
 
Roskilde dyrskue 
LSH har afholdt møde med Roskilde dyrskue, som forløb ganske konstruktivt. Vi kan få et telt på 21-x12 m. 
Der er således plads til 70 katte pr. dag i enkeltbure, hvoraf kan 10 reserveres til gratis fremvisning. Med 60 
betalende katte pr. dag, forventes budgettet at holde.  
 
LSH er tovholder på projektet, og eventuelle spørgsmål rettes til LSH og SS.  Der var enighed om, at det er 
FD, der promoveres på RO dyrskue. 
 
FDkat 
BL har indhentet et tilbud på udstillingsmodulet, hvor prisen var som forventet. BL får nu adgang til 
demosystemet, hvorefter vores ønsker/tilføjelser kan klarlægges, og et endeligt tilbud kan indhentes. 
 
 
Web og sociale medier 
En hel del billeder er indkommet til webmaster efter en opfordring på FDs Facebook-gruppe, og der 
arbejdes videre med promovering på SOME af FD. 

 

Eventuelt 
BF havde en forespørgsel til en evt. ændring i forbindelse med FIFe medlemsflytninger, hvilket ikke er 
tilfældet.  

 

SHA d. 15.12.22  

 


