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Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj 
Andersen (SHA), Beata Frölich (BF), Susan Stryg (SS), René Nielsen (RN) 
 
  
Mæglerordning v/Sanne Wibroe og Janne Svendsen 
Udkast til ændring af Regler for mæglerordningen er godkendt af FU og indarbejdet i forslag til kommende 
plenarforsamling, ligesom den fremsendte tekst til Felis Danicas hjemmeside er godkendt.  
 
I forbindelse med den eventuelle udvidelse af Mæglerordningens virke vedr. individuel rådgivning ønskes 
en større mulighed for promovering af Mæglerordningen på forskellige medier. Der ønskes bl.a. udarbejdet 
en folder, og det aftaltes, at Mæglerordningen fremsender et udkast til en tekst inkl. rådgivningsdelen til 
BL. BL nævnte, at det allerede nu er muligt at få en artikel på KM Online med henblik på promovering af 
ordningen. 
 
En indbyrdes arbejdsfordeling, hvor mæglerne bruger hinandens kompetencer bedst, er aftalt mellem 
mæglerne og fungerer fint.  
 
Mentorrådet Tina Frederiksen og Marianne Hindkjær 
Tina orienterede om MRs fokus p.t., som hovedsaligt vedr. arbejdet med opsætning af nye drev og 
systemer, som også inkluderer tidligere sager og billedmateriale. 
 
Derefter arbejdes der videre med den planlagte opsplitning/halvering af opdrættermodulerne. Tina 
nævnte, at der er brug for flere undervisere, der kan tiltræde som vikarer. 
 
MR ønsker afholdt et opfølgningsmøde med mentorerne som tidligere. BL nævnte, at muligheden for at 
afholde disse møder ved brug af Teams (via Office 365) også er til stede fremover. 
 
Der er p.t. 16 mentorer og 15 elever. Der er i øjeblikket ikke mentorer til alle elever, da flere mentorer kun 
ønsker én elev eller ønsker at stå ”stand by”. Nye emner til mentorer blev drøftet. 
 
Opdrætterlisten udsendt 24/11 2022 skal gennemgås for medlemskaber af hovedklubberne.  
 
BL har modtaget et forslag om tilføjelse af emnet ”føl på en udstilling” til DOU som en del af et ekstramodul 
eller et opfølgningsmodul. 
 
Avlsrådet v/Simone Søderberg og Esben Jørgensen 
Avlsrådets præsenterede årets opgaveliste, hvor der bl.a. har været henvendelser om importer, hvilket er 
positivt. Der er ligeledes dukket et par sager op vedr. øjenproblemer. AR opfordredes til at skrive en artikel 
om ”nye problemer/opdagelser” til KM Online. 
 
Avlsrådet har udarbejdet en formular til brug for ansøgning af avlsprogram med henblik på at få de 
nødvendige informationer synliggjort.  
 
Avlsrådets forslag til ændring for Retningslinjer for avlsrådets arbejde er godkendt af FU og indarbejdet i 
kommende forslag til plenarforsamlingen. 
 
FUs forslag vedr. import af Maine Coons med polydactyli i fire generationer (forslag 3) blev drøftet med 
delte holdninger FU og AR imellem. 
 



Møde med Specialklubber, Råd og Nævn d. 29. januar 2023 i Nyborg 
    

Avlsrådet ønsker mere synlighed af deres eksistens og foreslog, at der på udstillinger etableres en ”død” 
stand med infofoldere for Råd og Nævn, som kan bemandes i et vist tidsrum af disse. AR udarbejder et 
forslag i samarbejde med øvrige Råd og Nævn. 
 
 Kattemagasinet v/ redaktør Birgit Holme 
Birgit orienterede om arbejdet, der p.t. foregår med indskanning af gamle numre af Kattemagasinet. Det er 
ambitionen, at alle gamle numre samt udvalgte artikler indskannes til KM Online.  
 
Birgit ønsker forsat en drøftelse af Kattemagasinets fremtid, hvor indholdet p.t. drives af BL og Birgit.  
 
 
Specialklubberne 
Deltagere: 
OCI: Marianne og Lars Hindkjær, BB: Lisbeth Jørgensen, EUR: Eva Køhler, Henriette Johansen, Camilla 
Bønsdorff, DSO: Charly Riis, Jan Kragh, NSR: Heidi Bregendahl, Annette Søndergaard,  
RAG: Sanne Vibro, Dorthe Seierø, MCO:  Simone Søderberg, Katja D Nielsen, Tina Frederiksen, SBI: 
Marianne Juhl, Marianne Lund Pedersen, RUS: Maria Malevich, Mentorrådet: Marianne Hindkjær, Tina 
Frederiksen, Avlsrådet: Simone Søderberg, Esben Jørgensen, Mæglerordningen: Sanne Wibroe, 
Kattemagasinet: Birgit Holme, RK: Pia Børgesen, Det Danske Katteregister: Poul Kiærulf 
 
Formanden bød velkommen til Specialklubmødet. 
 
Tilbageblik på 2022 
BL orienterede om møde afholdt i forbindelse med Fødevarestyrelsens kattebekendtgørelse fra 2012 vedr. 
katteopdræt sammen med diverse dyrlægeorganisationer. Formålet for katteopdræt er endnu uklart. 
 
Specialeprojekt med Københavns Universitet v/Beata Frölich 
Med afsæt i tidligere observerede problemer med reproduktion (dødfødte killinger, tab af killinger m.v.) har 
FD igangsat en undersøgelse i samarbejde med KU i form af et spørgeskema med afsæt i fodervaner, 
vaccinationer m.v.  
Opstartsmøde mellem FD v/Beata og KU er just afholdt, og spørgeskemaet forventes klart ultimo februar, 
hvor FD imødeser opbakning til deltagelse fra opdrætterne. Herefter forventes et foredrag afholdt på 
baggrund af resultaterne. 
 
Det Danske Katteregister v/Poul Kiærulf 
Poul Kiærulf orienterede om Det danske katteregisters organisation, medlemmer og samarbejdspartnere. 
Det Danske Katteregister er stiftet af Den danske dyrlægeforening, DOSO, Dyrenes beskyttelse, Kattens 
Værn, Dyrefondet samt Felis Danica, hvor Poul Kiærulf sidder som Felis Danicas repræsentant. Der arbejdes 
på sigt på en sammenlægning af de to danske katteregistre, samt en lovgivning om obligatorisk registrering 
af katte. 
 
Under punktet præsenteredes en katteplakat med godkendte FIFé-racer, bestilt af Det Danske Katteregister 
og udarbejdet af Flemming Vorbech og Nynke fra Cat´chy Images til brug for bl.a. dyrlægekonsultationer 
o.a. 
 
Kattemagasinet 
BL orienterede om nedskæringen af KM i 2023 til tre udgivelser – stadigvæk i samarbejde med 
MinVenKatten. Dette skyldtes bl.a. økonomi og ikke mindst manglende stof til bladet. Med i overvejelserne 
er også at nedlægge det fysiske blad, hvorfor der allerede nu bliver lagt interessante artikler på KM Online. 
Alle bladudgivelser fra 2012 og frem samt år 1997 og 1998 ligger ligeledes på KM Online. 
 
 



Møde med Specialklubber, Råd og Nævn d. 29. januar 2023 i Nyborg 
    

 
 
Roskilde Dyrskue v/Lisette Siigaard Henriksen 
LSH orienterede om FDs nye tiltag i form af international udstilling på Roskilde dyrskue d. 2-4. juni 2023, 
som er affødt af flere års ringe deltagelse i forbindelse med afholdelse af racefremvisninger. Flg. er 
planlagt: 
• Fredag udstilles kategori 2, lørdag kategori 1 + 4, søndag kategori 3 og huskatte 
• Der vil være plads til 60 katte pr. dag plus 10 andre racer (end de udstillede på dagen) til fremvisning 
• Grundet pladsmangel vil det ikke være muligt at udstille i nationale klasser samt have katte i enkeltbur 
• Dommere er Dorthe Kaa og Sabine Mösch  
• Udstillingstider er fredag og lørdag kl. 8 – 21 (med mulighed for afgang kl. 19) samt søndag kl. 8 – 18. 
 
Statistikker 
BL gennemgik årets statistikker, som efterfølgende lægges på FDs hjemmeside. 
Der er i år registreret 2901 katte mod sidste års 3210 registrerede, hvilket er væsentlig bedre end antaget 
tidligere på året.  
 
FIFés GA 2022 
BL orienterede om de vigtigste ændringer besluttet på generalforsamlingen: 
• 14 ugers reglen, hvor killingerne tidligst må flytte hjemmefra samt skal være fuldt vaccineret og 

chipmærket, hvor chipnummeret skal fremgå af stamtavlen 
• Chipmærkning af alle avlsdyr 
• Ny opdeling af Neva Masquerade 
• Opsplitning af tippede og tabby maskede silver/golden varianter inden for BSH/BLH 
• Foreløbig godkendelse af racerne Bombay og Lykoi 
• Tvungen brug af kode for øjenfarve, hvis en ikke-masket kat har blå øjne 
• Kun europæiske huskatte kan tillades som udkrydsning for EUR 
• Nyt Winner-show, CEW (Central European Winner-show) – Østrig, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet 
 
 
Forslag til Plenarforsamlingen 
BL gennemgik forslagene til behandling på kommende plenarforsamling.  
På baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne blev tekst i forslag 2 samt forslag 4 tilrettet.  
 
Under punktet nævnte BL, at respons fra SPK ofte udestår i forbindelse med mails fra FD, og om det kan 
forventes, at SPK aktivt indgår i et samarbejde med Hovedklubberne.  
 
Eventuelt 
På forespørgsel om status på Købkat kunne BL orientere, at vi har et fuldt færdigt produkt som virker, og nu 
udestår indhentning af data samt en udbyder til web-løsning. 
 
I forbindelse med BYBere på DBA nævnte Annette Søndergaard, at NSR havde god respons af en annonce 
med henvisning til klubben på DBA for kr. 350 og foreslog en tilsvarende for Felis Danica. Idéen blev grebet, 
og Annette takkede ja til posten som FDs ”SOME-ansvarlige” med henblik på promovering af FD på diverse 
sociale medier.  
 
Specialklubben for MCO meddelte, at de ikke havde været inde over forslag 3 vedr. racen. FU tager den 
manglende henvendelse til efterretning 
 
 
Mødet sluttede kl. 17.30. 
 


