Referat af FU‐møde, Nyborg den 30. april 2017

Deltagere:

Afbud:
Referent:

Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten
Ulsø (KU), Mette Usbeck (MU), Beata Fröhlich (BF), Camilla Scharff (CS), Pia
Børgesen (PB), René Nielsen (RN)
Susanne Høj Andersen (SHA), Dortemarie K. Nielsen (DN)
Beata Fröhlich (BF)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Godkendelse af referat
a. Beslutninger truffet pr e‐mail
Kassereren
a. Status
Stambogsføreren
a. Status
Råd mm
a. Mentorråd
b. Avlsråd
c. Mæglerordning
Kattemagasinet
a. Status
FIFe GA – forslagsgennemgang
FD aktiviteter
a. Forretningsorden
b. Stamtavlebagside
c. Sundhedsudvalg
Web og sociale medier
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat.
Referat fra telefonmøde er tidligere godkendt.
Ad 1 a. Beslutninger truffet pr e‐mail:
Overskridelse af 24 mdr regel – XXXXX (12.01): Opdrætter har haft 4 kuld indenfor 24 måneder. Opdrætter
får en advarsel og dyrere priser på stamtavlerne.
BL laver en standardskrivelse som Heidi kan sende, så snart systemet registrer en overtrædelse af 24‐
månedersreglen.
Mødedatoer 1.halvår 2017: Godkendt, mødet den 17. maj er aflyst. Mødet den 21. juni rykkes til 14.juni.
KU sender datoer for 2. halvår ud i maj måned.
Etiske regler – kan ikke sagsbehandles: Der har været en klage over en opdrætter. Det var en sag om
overholdelse af etiske regler. CS laver en artikel om stress og flytning af katte. Tema i Kattemagasinet.
XXXX – salg af killing uden stamtavle (RC): Katteklubben har undersøgt sagen og der er ingen
overtrædelser. Det var ikke egne killinger, men en formidling for svigerdatter. Der var ingen grundlag for
repressalier, men dårligt for opdrætters image.
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Budget vedr. møde med mentorer (23.02): Budgetforslag godkendt.
Racebeskrivelser til hjemmesiden (09.03) + (24.03): Ingen brugere har kommenteret beskrivelserne.

Ad 2. Kassereren
Foreløbigt regnskab er fremsendt af RN den 29. april 2017.
Marts måneds indtægter mangler at blive bogført, det drejere sig om ca. 30‐40 tusinde kr. Derfor viser
regnskabet et underskud på ca. 6.400 i det fremsendte materiale. KU spørger om budget og sidste års
regnskabstal kan fremgå af det materiale der fremsendes? RN ligger regnskabstallene fra 2016 ind i
materialet fremover. Periodisering er lidt svær. KU og BF spørger om det er muligt at gruppere
indtægterne. KU og BF får tilsendt koder, så de kan opsætte regnskabet/resultatopgørelsen på
indtægtsgrupper, på samme måde som budgettet.
Det er svært at finde link til webshop – Det anvendes kun Breed Councils og ved tilmelding til
diplomopdrætterkurset. Ved tilmelding fremsendes linket til deltageren.
Der er oprettet en ny bankkonto til Felis Danica.
Prisen på en kopi‐stamtavle står forkert på hjemmesiden. Den aftalte pris på en kopi af stamtavle er den
samme som for en basis stamtavle, pt kr. 200.
Ved ændringer i stamtavle er prisen 150 kr. Bemærk at der skal betales 5 kr. til velfærdspulje på alle nye
stamtavler. Vi skal sikre os at priserne bliver opdateret pr. 1. juli 2017, da den seneste plenarforsamling har
godkendt prisstigninger.
Vi skal snarest forholde os til, om indbetalingerne til velfærdspuljen skal fortsætte, når saldoen rammer
75.000,00 kr.

Ad 3. Stambogsføreren
Stambogsfører har fremsendt status via mail, den 29. april 2017. Vi mangler stadig svar fra Pawpets vedr.
BSH‐hankatten. Det er problematisk når nogle ikke stoler på de informationer FD har liggende i databasen.
FD stoler på medlemmernes attester. Pawpets er en privat hjemmeside, og ikke nødvendigvis et
videnskabeligt grundlag. FD har, uanset at vi ikke mener at det er en FD‐sag, undersøgt sagen med
dyrlægen. Dyrlægen har tilkendegivet at attesten er klar.
Det er kritisk at nogle opdrættere offentliggør helbredsmæssige oplysninger på andres katte. Der kommer
ikke flere kommentarer til klager fra FD´s side.

Ad 4. Råd mm
a. Mentorråd: Status er fremsendt via mail, den 29. april 2017, fra Lisette Siigaard Henriksen. RN spørger til
prisen på juristen som underviser. Juristen på diplomopdrætteruddannelsen er en god investering, og ikke
dyr, da det var en samlet pris for 2 dage. Hvordan forholder vi os til den stigende dumpeprocent. Skal
uddannelsen tilrettes eller er der andre tiltag vi kan gøre? Såfremt man er dumpet til samme modul to
gange, åbnes for gratis deltagelse i det pågældende modul, indtil eksamen bestås.
b. Avlsråd: Intet nyt
c. Mæglerordning: Intet nyt
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Ad 5. Kattemagasinet
Intet nyt

Ad 6. FIFe GA – forslagsgennemgang:
FU drøftede forslag til FIFe GA

Ad 7. FD aktiviteter
a. Udstillingsdatoer: Fra 2018 er aftalen at JYRAK har i uge 2, Katteklubben i uge 4, Racekatten i uge 6 og
DARAK første weekend i marts.
b. Forretningsorden: Det er en udfordring at FU‐medlemmerne repræsenterer deres egne klubber, og ikke
FU som Felis Danicas styrende organ. Der er foretaget revision af forretningsorden.
c. Stamtavlebagside: Diskussion om nyt forslag til stamtavlebagside. Hvad skal dyrlægerne skrive under på.
BL sender et nyt udkast til godkendelse. Når ny bagside er godkendt af FU, sendes et brev til SPK, de får 14
dage til at komme med deres bemærkninger.
d. Sundhedsudvalg: Vores konsulenter skal have mulighed for at henvende sig til et sundhedsudvalg. SW er
medlem for FU, vi mangler deltagere der ikke er i klemme med egen klinik og klienter.

Ad 8. Web og sociale medier:
Racebeskrivelser er publiceret på websiden. Mentorrådet er begyndt selv at opdatere deres del af
hjemmesiden med nyheder. Avlsrådet mangler at udpege en person der får ansvaret for at rette deres
område. CS opdaterer på facebook når der sker noget nyt. Vi overvejer om man kan publicere nogle af
artiklerne på FB?
BL blogger fra Bratislava, så medlemmerne kan følge med i FiFe‐generalforsamlingen.

Ad 9. Eventuelt:
IN spørger om vi kan oprette et dyre‐testamente. Det bliver diskuteret om ejerne kan printe det ud, eller
om det skal være en database medlemmerne selv kan skrive i. Dyrenes beskyttelse har et forslag, vi kan
blive inspireret af. CS og BF arbejder videre med forslaget. Kan velfærdspuljen dække omkostningerne til
aflivninger, i de tilfælde hvor der ikke findes arvinger?
MU spurgte om det er muligt at sende en mail til alle hovedklubberne i tilfælde af dødsfald blandt
opdrættere. Alle bakkede op.
SW foreslår at BF undersøger muligheden for at få ny lovgivning vedrørende forskellige racer FD gerne vil
undgå. SW sender materiale til BF, der kontakter Justits‐ og Fødevareministeriet.
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