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Referat af tlf. møde i FU den 23.11.16
Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Camilla Scharf (CS), Susanne Høj
Andersen (SA), Mette Usbeck (MU), Dortemarie K. Nielsen (DN), Kirsten Ulsø (KU).
Afbud: Inge Nord (IN), René Nielsen (RN).

1. Godkendelse af referat
1. Beslutninger truffet pr e‐mail
2. Kassereren
1. Status
3. Stambogsføreren
1. Status
4. Råd mm
1. Mentorråd
2. Avlsråd
3. Mæglerordning
5. Kattemagasinet
Redaktør – Hvad gør vi?
6. FD aktiviteter
1. Forslag til Plenarforsamling 2017
2. Mødeplanlægning
3. Udstillingsplanlægning
7. Web og sociale medier
8. Eventuelt
Ad 1. Referat godkendt.
Ad 1.1. Beslutninger truffet pr. e‐mail.












Ad 2.

Advarsel for overtrædelse af det etiske regelsæt gældende et år fra 28.06.16 – xxxxx
Advarsel for overtrædelse af det etiske regelsæt gældende et år fra 02.07.16 – xxxxx
Advarsel for overtrædelse af det etiske regelsæt gældende et år fra 02.07.16 – xxxxx
Karantæne for overtrædelse af Show Rules § 3.4 (gravid hunkat) xxxxx ‐ udløb 19.01.17
Advarsel for overtrædelse af B&R § 3.3 vedrørende kuldhyppighed ‐ xxxxx ‐ udløb 28.08.21
Advarsel for overtrædelse af B&R § 3.3 vedrørende kuldhyppighed – xxxxx ‐ udløb 28.08.21
Advarsel for overtrædelse af B&R § 3.3 vedrørende kuldhyppighed ‐ xxxxx ‐ udløb 28.08.21
Mentorrådet – accept af merudgift i.f.m. bestilling af mapper m.m.
Afvisning af ønske fra opdrætter, har forespurgt om lov til at få logo/ bevis i mandens stamnavn
(xxxxx)
xxxxx ‐ advarsel eller ej) ?
xxxxx ‐ advarsel eller ej)?
Xxxxx ‐ advarsel eller ej)?
Kassereren.
RN har fundet frem til et billigere trykkeri, som vil blive anvendt til trykning af Kattemagasinet
fremover.
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Ad 3.

Stambogsføreren.
Intet nyt. BL oplyste, at de problemer, der har været med databasen, nu er rettet.

Ad 4.

Råd m.m.
Ad 4.1. Mentorråd.
Lisette har sendt fin status. Det ser ud til at være et velfungerende hold. BL og SW har
undervist på et par hold og har fået positiv feedback. Der har verseret rygter om, at FU
ønsker at nedlægge opdrætteruddannelsen, dette kan hermed dementeres. Det har ikke
været på tale. Efter alle modulerne er gennemgået, vil hele forløbet blive revideret.
Ad 4.2. Avlsråd.
Avlsrådet har fremsendt en revideret udgave af FD’s generelle avlsanbefalinger. FU har
ingen kommentarer og er tilfredse med resultatet. De gamle avlsanbefalinger fjernes fra
hjemmesiden og de nye lægges på.
Dyrlægeforeningen v/dyrlæge Anne Sørensen har henvendt sig vedr. stamtavlebagsiden. Vi
besvarer henvendelsen – om det resulterer i et møde, er endnu uvist.
Ad 4.3. Mæglerordning.
Ingen tilbagemelding fra Mæglerne.

Ad 5.

Kattemagasinet.
Vi har modtaget en henvendelse vedr. redaktørposten, hvilket er dejligt, da vi ikke har nogen
redaktør. Vedkommende får tilbudt posten.
Siden on‐line titelregistrering er blevet en mulighed på hjemmesiden, er ca. 425 titler blevet
registreret, rigtig mange med billede af katten. Dette er en stor hjælp til f.eks. billeder af titeltagere
i KM. Bladet bliver ikke tilsyneladende ikke læst på nettet af alle, bl.a. fordi mange udtrykker, at de
ikke bryder sig om at læse bladet på en PC. Der skal reklameres for, at man køber bladet i
papirform i stedet. I øvrigt er næste blad i fuld gang og der har været nok materiale at tage af.

Ad 6.

FD aktiviteter.
Ad 6.1. Forslag til Plenarforsamling 2017.
Der udarbejdes forslag om, at bagsiden skal erstatte eksisterende attester. I øjeblikket er det
frivilligt at benytte bagsiden.
SW har sendt BL en oversigt over forslag. Disse vil blive behandlet på næste FU.
Punkt. 4.1.2. i nationale regler er forældet og skal slettes.
Nat. Udstillingsregler 1.3. omformuleres, muligvis slettes, da de er i strid med FIFe’s regler.
Nat. Regler. 2.3. Kuldklassen, skal ændres til 4‐7 mdr.
Ad 6.2. Mødeplanlægning.
11.01.17 FU møde inden Plenarforsamlingen (Skype).

3

22.01.17 møde med specialklubberne, bør denne gang holdes på Fyn. FU møde samtidig.
26.02.17 Plenarforsamling på Kong Frederik i Slagelse.
Ad 6.3. Udstillingsplanlægning.
Iflg. FD’s generelle regler § 10.1. skal ansøgning om afholdelse af såvel nationale som
internationale udstillinger sendes til FU gennem FD’s sekretær eller vicesekretær, før der
ansøges hos FIFe. Da hovedklubberne hidtil har respekteret hinandens ønsker om faste
udstillingsdage/weekender, har det ikke været nødvendigt at benytte denne paragraf, men
på grund af forskellig opfattelse af, hvordan man gør, må denne regel genoptages. Klubberne
bedes derfor fremsende deres ønsker til FU, gældende fra 2020 og frem. Hvis der inden for
14 dage, efter modtagelse i FU, ikke er nogen kommentarer, fremsendes ønskerne til FIFe.
Ad 7.

Web og sociale medier.
BL, SA, CS og Tine Jensen er i fuld gang med at overflytte teksten fra den gamle hjemmeside til den
nye. Dette arbejdes færdiggøres inden den 31.12., hvor der skiftes hjemmeside.

Ad 8.

Eventuelt.
SW har bl.a. sendt et forslag om opdeling af huskatte. Vil blive behandlet på næste FU.

Referent: Dortemarie

