FU telefonmøde den 26.4.09:
Deltagere: Ole Amstrup, Susanne Wehnert, Hanne Kaarsberg, Aase Nissen, Kirsten Ulsøe, Inge Nord, Tom Høj, Birthe
Schobius, Bette Lind
Mødet omhandlede Racekattens nuværende prekære økonomiske situation, og følgende aftale blev indgået med RK:
‐
‐

‐
‐

Felis Danica accepterer at Racekatten afholder sin udstilling 10. maj
Felis Danica accepterer, at der fortsat sælges stamtavler m.m. gennem Racekatten på den betingelse, at alle
betalinger fra Racekattens medlemmer indgår på en konto, som Felis Danica opretter til formålet. Racekatten
er ansvarlig for at sikre at dette kontonr. omgående meldes ud til klubbens medlemmer.
Felis Danica accepterer i denne sammenhæng at den eksisterende gæld på kr. 110.220,‐ kr. *kan* vokse med
yderligere omkring 15.000,‐ til afvikling af stamtavlebestillinger m.m. der allerede måtte ligge hos Felis
Danicas stambogsfører samt RKs stambogssekretær. Alle bestillinger efter 26.4.09 betales via den til formålet
oprettede konto.
Det er oplyst af Tom Høj, at da Racekatten pt er teknisk insolvent vil det ikke være lovligt for Racekatten at
indgå i en aftale, hvorved det fulde beløb, der indbetales for stamtavler m.m., tilbageholdes af Felis Danica til
afdrag på den eksisterende gæld. Det vil derfor være nødvendigt for Felis Danica at udbetale det
overskydende beløb til Racekatten. Felis Danica laver en opgørelse ved udgangen af hver kalendermåned,
første gang pr. 31.5.09.
Senest den 1. juni 2009 skal Racekatten fremlægge en økonomisk plan for Felis Danicas forretningsudvalg,
der inkluderer en plan for afvikling af gælden til Felis Danica hurtigst muligt.
KatteKlubben gav udtryk for nedenstående synpunkt:
”Der er intet ulovligt i, at der allerede nu ingåes en betalingsordning med Racekatten, for så vidt angår
fremtidig overskud af stamtavlesalg. Dvs at vi kan fuldt lovligt sige til Racekatten, at vi ønsker overskudet fra
stamtavlekontoen ‐ oprettet af FD ‐ anvendt til nedbringelse af gæld ‐ og at denne ordning kan forblive indtil
gælden er betalt, selv om RC ikke går konkurs.
Hvis RC går konkurs, skal det tilbageholdte beløb muligvis tilbagebetales til boet, men netop aftalen om at
beløbet anvendes til nedbringelse af gæld kan måske gøre, at kurator vil lade beløbet forblive i FD's regi ‐
grundet i, at vi er den største kreditor. FD opfordres derfor til at foranledige en sådan aftale udfærdiget.”
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Det blev i øvrigt taget til notat at der til næste FU møde skal optages som punkt dagsordenen procedurer for
håndtering og overvågning af økonomien i Felis Danica og tilsluttede klubber.

