FU-møde d. 5. juni 2011 i Aalborg.
Deltagere: Bette Lind, formand – Aase Nissen og Hanne Kaarsberg, Darak – Susanne Wehnert og
Brian Sørensen, Jyrak – Inge Nord og Kirsten Ulsøe, Katteklubben – Camilla Scharff og Vivi
Fletcher, Racekatten.

Dagsorden:
1. Besigtigelse af Aalborg Gigantium
2. Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr e-mail
3. Kassereren
a. Status
4. Stambogsføreren
a. Status
b. Stambogssystem – status
5. Felis Danicas råd
a. Avlsrådet
b. Mentorrådet
6. Kattemagasinet
7. Klagesager
8. FD aktiviteter
a. Verdensudstilling 2013
9. Markedsføring af FD
a. Status
b. Gennemgang af gamle stamnavne
10. Eventuelt
Ad. 1. Aalborg Gigatium besigtiget. Det ser rigtig pænt ud.
Ad. 2. Seneste referater er godkendt og lagt på web.
Ad. 2a. Ingen beslutninger truffet pr e-mail.
Ad. 3a. Kassereren har fremsendt status på regnskabet.
Ad. 4a. Stambogsfører har fremsendt status på stambogsføringen. Deriblandt er kommet flere nye
stamnavne.
En del stamtavler er tabt i posten fra Stambogsfører til klubbernes stambogssekretærer.
Stambogsføreren har udstedt kopistamtavler. Bortkomne stamtavler fra stambogsfører til
stambogssekretærer, skal altid udstedes som nye originalstamtavler. Bortkomne fra klub til
medlem, udstedes som kopistamtavler.
Stamtavler der er dubletter både med stamnavn og egennavn, vil nu løbende blive ændret og
proceduren fremover vil være, at det ikke tillades.
Procedure for vedtagne forslag fra FIFe GF vedr NFO og BUR diskuteret. Løsningen skal
gennemtænkes, før der tages endelig beslutning om, hvilken procedure vi vælger. Det skal være en
løsning, der skal være til at håndtere bedst muligt for medlemmerne.

Ad. 4b. Ønsker til forbedringer er sendt til programmøren for at få en pris på de enkelte punkter på
listen.
Ad. 5a. Bette har rykket avlsrådet for at få gang i specialklubberne vedr anbefalinger for test for
racerne.
Ad 5b. Intet nyt fra mentorrådet.
Ad. 6. Simone ønsker ikke længere at være redaktør på bladet. Karin Hald vil gerne overtage
redaktørposten. Bette og Vivi tager et telefonmøde med Karin for at finde ud af, hvilken hjælp hun
har brug for til arbejdet.
Annonceringen er ikke optimal, men der er dog nogle annoncører. Hills har tegnet sig for bagsiden i
blad 3+4 – muligvis også nr. 2, så vi afventer melding fra Hills før vi går i trykken.
Ad 7.
XXX har tilsyneladende, overfor politiet, erkendt dokumentfalsk for at have fået ophævet
avlsforbud på indkøbt kat. Vedkommende er ikke længere medlem af en FD klub, men ønskes
umiddelbart ikke optaget i klubberne, før sagen er afklaret.
Der er efter sigende en klage i Forbrugerklagenævnet vedr. klage over opdrætter. Vivi forsøger at
finde ud af, om der er truffet afgørelse.
Derudover er der en retssag undervejs vedr køb af syg kat.
Ad 8.
Kontrakt med Gigantium gennemgået. Omkostninger til hal mv ca 250.000 kr.
Standhavere der ønsker strøm, skal tillægges et ekstra 500 kr. pr. stand.
Aalborg Event skal have et foreløbigt budget, hvorefter vi skal have møde med dem om, hvad de
kan tilbyde os i form af tilskud, rabatter, markedsføring m.v. Bette laver udkast til budget og sender
rundt.
Dommerinvitation: Hver klub vælger 7-10 dommere, der ønskes til at dømme på udstillingen.
Ansvarsområder:
Kontakt til Aalborg Event: Bette & Inge
Markedsføring: Bette & Inge
Hovedsponsor: Bette og Aase tager et møde med Royal Canin.
Øvrige sponsorater: Vi ser hvad Aalborg Event kan bidrage med.
Logo: Konkurrence sættes i bladet. Deadline 1. september 2011.
Hjemmeside: Vi søger en i Kattemagasinet
Sekretariat: Jyrak
Katalog: Racekatten
Annoncesalg: Racekatten
Pokaler/kokarder: Katteklubben laver forarbejdet og Jyrak tager arbejdet på udstillingen.
Præmieansvarlig: Racekatten
Standleje/bannersalg: Darak
Kasserer: Christina Kyed spørges - alternativt Kirsten Ulsøe
Bemanding af indgangskasser: Kassereren
Informationsstand: Darak
Dyrlæger: Jyrak

Forplejning: Katteklubben
Burplan: Jyrak
Chefsteward: Lars Seifert-Thorsen - hver dommer 2 stewarder
Der skal afholdes stewardkurser øst og vest for Storebælt i 2012. Lars Seifert-Thorsen spørges om
at arrangere. Kurset kunne evt afholdes lørdag før en udstilling med praktisk erfaring på søndagens
udstilling.
Susanne hører tegner vedr. forskellige vignettegninger.
Underholdning: ???
Ad 8b
Vi har modtaget en liste over eksisterende stamnavne fra FIFe.
Der kan markeres ikke-aktive stamnavne, således at de ikke kan købes af andre personer uden
tilladelse fra FIFe-medlemmet, hvor det er registreret.Fremover vil tidligere medlemmer modtage
breve om at stamnavnet vil blive slettet i FIFe, hvis de melder sig over i andre forbund. Det samme
gælder personer, der ekskluderes. Bette laver et fyldestgørende udkast til procedure for
ovenstående.
Ad 9. Konkurrencebeviser til Årets Steward indsamles fremover af klubberne.
FDs brochure skal revideres mht teksten vedr klagenævnet og skal genoptrykkes.
Ad 10. Brædstrup 2012 afholder Jyrak godkendelsesshow for Singapura.

Referent Vivi Fletcher

