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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. 8. december 2022 
Godkendt  
 
 
Beslutning truffet pr. mail 

• Aftale om afsendelse af julehilsen til stamsekretærerne 
• Godkendelse af ARs ændringsforslag af egne regler 
• Godkendelse af de foreslåede forslag til Plenarforsamlingen 
• Afsendelse af SWs svar på Survey for FIFe HWC.  
• Aftale om åbning af MCO-opdrætters stamtavle med fremvisning af ren øjenattest.  

Under punktet nævntes, at en opdrætter bør have en advarlel for salg af sygt dyr, selvom sagen er sendt til 
forbrugerklagenævnet. Dette af hensyn til stadfæstning af FDs love. 
 

Nyt fra Kassereren 
Det af kassereren udsendte regnskab blev gennemgået. På trods af større udgifter og lavere indtægter 
kommer vi ud med et overskud på kr. 51.000. 
 
 
Nyt fra stambogsføreren 
Der er ÅTD registreret ca. 100 stamtavler. 
 
 
Nyt fra råd og nævn 
 
Mentorrådet 
 
BL afholder møde med MR d. 25. januar med henblik på opsætning af PC’er, intro til Office 365 samt 
mulighed for evt. tjek af kursister, opdrættere m.m. via FDkat.  
 
Avlsrådet 
Ændringsforslag er modtaget og behandlet. 
 
Mæglerordningen  
MO har udarbejdet et forslag til hjemmesidetekst vedr. deres arbejde. FU bedes gennemlæse teksten og 
vende tilbage til BL hurtigst muligt. 
 
 
Kattemagasinet 
Som tidligere besluttet, køres der videre med 3 numre i 2023.  
Pris fra leverandør på skanning af gamle numre af KM udestår. 
Datoer for diverse deadlines for KM udstår. BL kontakter Birgit Holme. 
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En artikel om stambogssekretærernes arbejde bringes i kommende nummer af KM. Dette har sit udspring i, 
at Racekattens stambogssekretær lige har haft 20-års jubilæum. 
 
 
FD-aktiviteter 
Plenar – klargøring af forslag 
Forslagene blev gennemgået og tilrettet. Ny udsendelse gennemlæses af FU med henblik på udsendelse d. 
20. januar. 
 
Opdatering af “prisliste” 
SW udarbejder et forslag til revidering af listen (sidst rev. i 2012). BL henstiller til, at vi hver især gennemgår 
denne mht. input. Emnet sættes på dagsorden til førstkommende FU-møde efter afholdelse af 
Plenarforsamlingen.  
 
Scandinavian Winner 
Scandic hotel i Kolding er som tidligere nævnt booket – ligesom der er booket hotel til det arbejdende folk. 
FIFes showkalender er opdateret med lokation. 
 
Roskilde dyrskue 
Arbejdsgruppen har just afholdt møde og LSH informerede flg.: 
• Dorthe Kaa har givet tilsagn til at dømme. Derudover skal der findes én anden dommer. 
• Kategorierne forventes bedømt som flg.: fredag – kategori 2, lørdag – kategori 1 + 4, søndag – kategori 

3 + 5 
• Annette Søndergaard har opgaven vedr. sponsorer og indkøb af kokarder m.v. 
• Tilmeldingssystem udestår. Der er rettet henvendelse til ejeren mht. brugsret/tilkøb af en kopi af 

systemet 
 
De 10 gratisbure til racefremvisning er forbeholdt medlemmer af FD-klubber. 
 
FDkat 
BL har ikke modtaget tilbagemelding fra Finland på tilsendte forespørgsler. 
 
De sidste testkørsler på demo af Købkat virker, og nu forestår arbejdet med indhentning af data, hvilket er 
en anseelig opgave. Birgit Holme tager opgaven. 
 
Spørgeskema – nyt input 
Der er efter længere tids stilstand rettet henvendelse fra KU, som stiller en specialestuderende til rådighed 
ifm. udarbejdelse af spørgeskemaet. BF deltager i onlinemøde d. 23. januar. 
  
Web og sociale medier 
For at sætte skub i diverse sociale medier vedr. promovering af FD ønsker BL en ansvarlig tilknyttet. Det 
blev besluttet, at en person med denne ekspertise og interesse efterlyses på FDs Facebookside. 

Eventuelt 
Under punktet drøftedes tiltag vedr. FD’s topkattepræmier. 

 

SHA d. 19.01.23  


