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FU-m øde afholdt søndag den 11. november 2007
I Brønshøj medborgerhus 10.30-12.00 og 16.00–17.00
Deltagere:

Tom Høj (TH, Felis Danica), Lars Seifert-Thorsen (LST, JYRAK) Camilla
Scharff (CS, Racekatten), Stig Mandsberg (SM, Racekatten), Bette Lind (BL,
DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, DARAK), Inge Nord (IN, Katteklubben), Heidi
Tværmose (HT, Katteklubben), Marianne Seifert-Thorsen (MST)

Referent:

Heidi Tværmose

Dagsorden
1) Godkendelse af referat
2) Stambogsfører, herunder
a) Status på ventetid
b) Stamtavlesystem – hvilken vej vil vi?
c) Ansøgning om stamtavle til kat på 2½ år – Bilag B
d) Ansøgning om udebleven stamtavle – Bilag D (har været behandlet pr. mail)
e) Ansøgning om stamtavle til ekstra kat i kuld – Bilag E
3) Orientering fra kassereren
4) Nordisk møde – Bilag A
a) Holdning til spørgsmål om Islands deltagelse (betaling af transport)
b) Afstandsreglen – aftale mellem FD og SVERAK/NRK
5) Mødet mellem FU og
a) Klagenævnet – Bilag F
Bilag F er blot et eksempel. Klagenævnet fungerer ikke i praksis. KN's sekretær
reagerer ikke på henvendelser, og det tager alt for lang tid at sagsbehandle og
svare parterne. Hvad kan vi gøre for at der kommer skred i sagerne?
b) Avlsrådet
Kompetencefordeling skal behandles på mødet med AR
c) SPK
6) Udestående opgaver, herunder
a) Mentorprogrammet – Bilag C
b) Dyrenes Lagersalg
7) Opfølgning FD seminar
8) Eventuelt
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad 2 – Stambogsfører
a) ventetiden på kat. I, II, III er væsentligt forkortet. Ingen status på kat II lige pt.
Men den fremkommer i morgen (12.11.07).
b) Stamtavlesystem - hvilken vej vil vi?
TH redegjorde for systemet status, herunder at der er store problemer med det
som det er nu. Det kan ikke længere håndtere den store mængde data, og
systemet lukker ned og fejlmelder i tide og utide. FD kan ikke klare et
systemnedbrud. Diskuteret hvad vi kan gøre her og nu for at sikre produktion af
stamtavler og hvad vi kan gøre på lidt længere sigt. Enighed om at kigge bredt og
om nødvendigt investerer i nyt system. TH tager kontakt til bl.a. Dansk Kennel
Klub, Dansk Varmblod, SVERAK og et par andre organisationer for at høre om
hvilket system de benytter og deres erfaringer. TH er indstillet på at afholde en
ekstraordinær plenarforsamling om nødvendigt for at få tilsagn til indkøb af et nyt
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system. I mellemtiden splittes databasen op i 4 enkeltstående databaser, således
at der købes tid i forhold til systemnedbrud. Dette bør være muligt at arbejde med
i en midlertidig periode på fx ½ år.
Stambogsføreren har opsagt sin stilling. Der skal findes en ny løsning meget
hurtigt. HT’s stilling udløber pr 1.12. Hvis HT skal varetage stillingen fast har hun
umiddelbart 2 krav til stillingen – et nyt/bedre fungerende system samt
lønovervejelse. HT skal ligeledes tænke over, om og hvor længe hun vil hjælpe
midlertidig. HT svarer på dette inden for 3 dage. FU taler om dette, hvor HT
naturligvis er inhabil og holdes ude af korrespondance om dette emne.
c) Ansøgning om stamtavle til kat på 2½ år – Bilag B: Der er på den ene side
overvejende enighed om at der ikke skal udstedes stamtavle på denne kat,mens
der på den anden side er enighed om, at der skal udstedes stamtavler på alle
katte.
Der tales om, hvorvidt katten var alene i kuldet eller om den har været en del af
kuldet. Opdrætter spørges om hvorvidt der var flere killinger i kuldet. Det er et
problem, at opdrætteren ikke har henvendt sig tidligere, FD hører kun om sagen i
og med, at katten er brugt i avl. Opdrætteren har været syg og får dispensation til
at få stambogsført kuldet. Prisen for stamtavlen bliver 900,- kr. pr. stamtavle
samtidig med en advarsel via klubben.(RK) TH tager kontakt til opdrætteren.
d) Ansøgning om udebleven stamtavle – Bilag D (har været behandlet pr mail).
Opdrætter er ekskluderet fra JYRAK. IN ønsker forvisning om at hun ikke igen
kan optages i nogle klubber overhovedet. Besluttet at anmode JYRAK om at lave
en henstilling om at de andre klubber ikke at optage hende. LST tager dette med
til JYRAK. Enighed om at der ikke kan udstedes stamtavle til katten. Sagen har
været omkring KN og opdrætter er tilsagt at skulle udlevere stamtavle til køber.
Opdrætter kan ikke ansøge om stamtavle da hun ikke er medlem af en klub.
e) Ansøgning om stamtavle til ekstra kat i kuld – Bilag E. Opdrætter har undladt at
registrere en killing i et helt kuld. Der udstedes stamtavle 6-10 mdr. til denne
killing samt gives en advarsel gennem klubben for regelovertrædelse. Klubben
sender advarsel. (KK)
Ad 3 – Udstilling evaluering & nyt fra kasserer
a) Opsummering omkring dyrenes lagersalg. Kasserer og TH har rykket flere gange
for afklaring. CS har skrevet et brev og sendt til TH på mail og mangler tilsagn fra
TH. CS har forespurgt hos advokat på sit job om hjælp til fremføring af sagen,
afventer svar. TH har ikke modtaget noget, CS sender en gang til.
b) Kassereren har problemer med sin mail, modtager ikke alt der bliver sendt. HK
kigger på sagen.
c) JYRAK har ikke betalt den regning som FU besluttede på sidste møde, de skulle
betale. LST har ikke nyt på sagen. FU er overvejende enige om at der sættes en
kort frist på 10 dage fra afsendelsen af brev om betalingskrav. (6 for og 2
undlader at stemme) Overholdes betalingsfristen ikke lukkes der for alle
serviceydelser til klubben. (vedtægter § 13 (disciplinær foranstaltning) overtrådt
hvis der ikke betales) LST går til sin bestyrelse
d) Whiskas abonnenter. Spørgsmålet henlægges i første omgang, da kassereren går
af til plenarforsamling. Der er ny kandidat (Jan Høyer) til kasserer posten og
whiskas abb. kan tages op igen når der er en ny på posten.
e) Fife kokarder tilsendes og betales af Fife. EC/EP kokarderne betales af FD.
Ad 4 – Nordisk møde 2008
Nordisk møde – Bilag A. Henvendelse vedr. Nordisk møde omkring hvorvidt Island skal
inviteres og have sponsoreret både rejsen og opholdet grundet det islandske forbunds
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økonomi. Første spørgsmål er hvorvidt vi skal deltage mens andet er hvorvidt vi hjælpe
med at betale for Island. Ved afstemning besluttes at FD deltager i Nordisk Møde.
Forslået at det er formanden og sekretæren der tager af sted, der tages stilling senere.
Emner til mødet: dispensation fra 400 km reglen, afskaffelse af fransk som Fife sprog,
BC forslaget, tilmeldinger direkte til arrangerende klub i udenlandsk klub.
Det besluttes enigt at FD ikke vil medvirke til sponsorering af Islands deltagelse.
Ad 5 – Mødet mellem FU og …
a) Klagenævnet. Fungerer ikke optimalt. Der er ikke tal på hvor mange der rykker
på sagerne. Det skal diskuteres i dag med nævnet. FU vil ønske sig en
kvartalsstatus i skemaform blot for at kunne svare henvendelserne, herunder om
sager er modtaget og anerkendt som modtaget..
b) Avlsrådet. Kompetancefordelingen. Vigtigt at få sendt et signal til AR om at de
efter FU’s opfattelse må lave så meget som muligt inden for gældende regler. FU
vil som altid kunne ”overrule” en beslutning truffet af AR, men vil som
udgangspunkt følge den indstilling der kommer fra AR.
c) SPK. Breed Counsils. Samspillet med FD. Diskuteret i hvor stort omfang FD skal
kontrollere SPKs regler og vedtægter. Nogle SPK har været ude i åbenbare
regelbrud. SPK har mulighed for at forespørge FD om råd og vejledning. Der tales
om, at FD skal stille forslag om at Breed Counsils skal høres om muligt have
vetoret i forhold til de enkelte racespørgsmål.
Ad 6 – Udestående opgaver, herunder …
a) Mentorprogrammet: Opsummering - mentorprogramplanlægningen er gledet lidt
ud i sandet. CS har ikke tiden i øjeblikket og beder om at nogen tager over. LST
overtager dette. Der er fundet repræsentanter for hver kategori. Der mangler
oversigt over økonomi. Mentorrådet bør være på plads til Plenarforsamlingen
2008. Mentorrådet skal formulere retningslinierne for mentorordningen.
b) Dyrenes lagersalg – behandlet under pkt. 3a
Ad 7 – Opfølgning FD seminar
Det ser ud til at økonomien balancerer nogenlunde i forhold til seminaret. Til næste FU
møde skal der tænkes over mulige datoer og emner til foredragsholdere næste FD
seminar. Drøftet hvorvidt næste FD seminar skulle ligge i for- eller efterår uden noget
blev besluttet.
Ad 8 – Evt
IN har modtaget henvendelse fra Holland. Vedkommende har købt en non-agouti avlshan
i DK og har fået agouti afkom. IN har kontaktet den danske opdrætter (Charlotte
Strange), som tilkendegiver at det formodentlig er hendes andens hankat. Enighed om at
der skal forlanges gentest af hankatten, så der kan udstedes ny stamtavle.
Opfølgning på KN møde: fornuftig forklaring på den lange sagsbehandlingstid.
Opfølgning på AR møde: konstruktivt møde
Næste FU møde inden for 3 uger for viderebehandling af løsning på stamtavlesystemet.
TH sender forslag ud på mail.
AR beder om, at vi overvejer kandidater til AR. FU kan opstille kandidater. FU (TH)
spørger nogle fra det siddende råd om de vil genopstille.
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