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FU-møde afholdt onsdag den 3. marts 2005
på Hotel Palace i Odense kl. 18.00 – 22.30
Deltagere:

Ole Amstrup (OA, JYRAK), Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Camilla Scharff (CS, Racekatten), Jan Høyer (JH, Racekatten), Bette Lind (BL, DARAK), Hanne Kårsberg (HK,
DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)

Referent:

Susan Elvekjær

Dagsorden
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referater
Fra…
a) Stambogsføreren
b) Fra Avlsråd
c) Fra Disciplinærnævnet
d) Fra Kassereren
e) Kattemagasinet
f) Felis Danicas hjemmeside
Stambogsførerens arbejdstid og løn
Opdrætterkursus
Stambogsføringssystem
Sag fra avlsrådet
Reviderings af Felis Danicas vedtægter og regler
FD’s 1. opdrætterseminar 2005
Indkomne sager
Felis Danicas udstilling 2006
Eventuelt

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Følgende to punkter blev tilføjet som faste punkter på dagsordenen under dette punkt:
Kattemagasinet og Felis Danicas hjemmeside.
Som punkt 11 tilføjedes Felis Danicas udstilling 2006.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2 – Godkendelse af referater
Gamle referater godkendt.
Det blev bemærket, at det er utilfredstillende at referaterne bliver udsendt for sent. Der ligger nogle
sager som sekretæren ikke har reageret på endnu. Disse sager ønskes afsluttet senest 18. marts 2005.

Ad 3 – Fra…
a) Stambogsføreren
Intet nyt fra stambogsføreren.
b) Avlsråd
- En enkelt sag fra avlsrådet behandledes under dagsordenens punkt 7
Side 1 af 4

c) Disciplinærnævnet
DN har inviteret FD’s formand og sekretær til møde d. 2. april 2005. OA har takket ja.
OA informeret på mødet DN om deres rådighedsbeløb for 2005.
d) Kassereren
Intet nyt fra kassereren
e) Kattemagasinet
Radaktøren har fået tilbud fra en anden trykker. Dette er billigere end den nuværende, men
der blev udtrykt bekymring for papirkvaliteten. Vivi ønsker ikke længere at stå for annoncesalget, så vi skal finde en ny til dette.
Redaktøren skal tale med den nuværende trykker om muligheden for, at de sælger annoncerne og bede om et samlet tilbud på dette samt trykning af 4 farvet blad. Dette skulle gerne
kunne give en reduktion af prisen på trykningen.
Der er samtidigt fået en alternativ distributør til udsendelse af bladet, og dette vil give en besparelse på 30-40.000 kr årligt.
SE overtager databasen vedr Whiskas abonnenterne.
Blader findes ikke hos alle dyrlæger. SE kontakter Kruuse for at undersøge hvordan udsendelse af bladet foregår og for at høre vi FD evt selv skal overtage denne del, og sende regningen til Kruuse.
SE overtager kontakten til postcentret.
DARAKs ekstra blade skal fremover sendes til Bette Lind. Jyraks ekstra blade skal sendes
til Peter Hansen og Racekattens ekstra blade skal sendes til Dorthe Hohnen.
Redaktørerne har spurgt om der skal laves et indstik til bladet med regler og vedtægter. Dette er meget dyrt, og vi afventer derfor til vi har et overblik over omkostningerne i forbindelse med trykningen samt indtægterne fra annoncørerne.
Jyrak efterlyste et ”løft” af bladet. Vi afventer næste blad for at se hvordan det vil komme til
at se ud fremover.
f) Felis Danicas hjemmeside
Der er ikke helt overenstemmelse mellen FD’s forventninger til webmasters rolle, og webmaster forståelse af rollen. CS og HK kontakter webmaster. Det skal klarlægges om han vil
påtage sig en mere aktiv rolle og om han evt kan omlægge siden til Frontpage.
Vi skal have klarlagt om vi skal have en mere aktiv webmaster eller om vi skal have et web
redaktør udvalg, som vil påtage sig at finde informationerne til siden.
Ad 4 – Stambogsførerens arbejdstid og løn
JJ forlod lokalet under behandlingen af dette punkt.
Der blev udtrykt utilfredshed med at mødet med stambogsføreren ikke blev afholdt af Tom Høj og
OA som aftalt på forrige FU møde.
Arbejdstiden forhøjes fra 1. januar 2005 med 5 timer pr uge til 37 timer pr uge. Til kontrakten tilføjes at lønnen genforhandles hvert år i december.
Ad 5 – Opdrætterkursus
Skovkatteringens materiale blev ved en fejl sendt ud til samtlige specialklubber. FU beklager dette.
OA sender en skriftlig beklagelse til Skovkatteringen.
Det blev drøftes om afholdelse af opdrætterkurser skal ligge hos FD eller hos hovedklubberne.
Der var enighed om, at det skal ligge hos FD.
FU samles for at lægge en strategi for det fremtidige samarbejde mellem de 4 hovedklubber, og for
at klarlægge hvilke opgaver der fremover skal ligge hos FD
JJ og OA laver en agenda for mødet, som bliver et heldagsmøde.
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Ad 6 – Stambogsføringssystem
FU afventer ønskeliste fra stambogsføreren før punktet behandles.
Ad 7 – Sag fra avlsrådet
Beslutningen er, at såfremt dette accepteres af opdrætteren, kan de omtalte killingers morfar ændres
til at være registreret med geno- og fænotype. Morfaderens mor kan ligeledes med opdrætterens accept ændres til at være registreret med geno- og fænotype.
Denne beslutning gælder denne ene sag og bør ikke danne præcedens.
CS kontakter opdrætteren for accept af ændringen, da vedkommende er medlem af Racekatten.
FD henvender sig til specialklubberne for de gruppeopdelte racer for i samarbejde med dem at arbejde for en ændring i pointskalaen, sålede at også farve/mønster tillægges et antal point.
Ad 8 – Revidering af Felis Danicas regler og vedtægter
Udsat til senere møde.
Ad 9 – Opdrætterkursus 2005
Der er indkommet 130 tilmeldinger til seminaret. Den økonomiske smertegrænse lå ved 110.
Da nogle af dyrlægerne både er dyrlæger og medlem af en af de 4 hovedklubber, blev det besluttet
at dyrlægerne kan deltage til samme pris som opdrætterne.Udsat til næste møde.
Ad 10 – Indkomne sager
OA omdelte det officielle referat fra Nordisk møde. Vi har fået henvendelse fra SVERAK, NRR og
SRK, hvor de forespørger om muligheden for at medlemmerne i de nordiske klubber kan tilmelde
direkte til den arrangerende klubs udstillinger på tværs af landegrænserne. Dette accepteres såfremt
de 4 danske klubber kan få bekræftelse for medlemskab fra SVERAK, NRR og SRK. FD vil få oprettet en mailkonto: nordic@felisdanica.dk. Mails til denne adresse videresendes til den person i
hver af de 4 hovedklubber, som har ansvaret for medlemsregistreringen. OA svarer på henvendelsen.
Henvendelse fra de øvrige nordiske lande om at et avlsforbud følger katten på tværs af landegrænserne. Dette blev modtaget positivt.
Næste Nordiske møde bliver afholdt i København. FU medlemmerne forventes at deltage.
FD arrangerer mødelokaler og inviterer på middag lørdag aften.
JJ undersøger muligheder og priser for hotel og mødelokaler i Ishøj.
Ad 11 – Felis Danicas udstilling 2006
Følgende dommere inviteres til at dømme op udstillingen:
Raimond Saetre, N
Hannah Jensen, S
Eric Reijers, CZ
Albert Kurkowski, PL
Tellervo Kass, FIN
Sabine Paquin, F
Stephe Bruin, NL
Martti Peltonen, S
Gianfranco Mantovani, I
Marianne Kuipers, NL
JJ fremkommer med yderligere forslag vedr dommere udenfor FIFe.
Ad 12 – Eventuelt
Næste møde, som skal omhandle FIFe’s generalforsamling afholdes d. 1. maj 2005 kl 10.00.
Mødet afholdes i København. HK finder lokale.
Det blev aftalt at fremtidige møder afholdes i København for at minimere rejseomkostningerne.
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Det blev aftalt at hver af de 4 hovedklubber opretter en mailadresse, der hedder restance@
Denne skal bruges til at udveksle stoplister.
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