Møde med Specialklubber, Råd og Nævn d. 19. januar 2020 i Nyborg

Deltagere: Camilla Scharff (CS), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Mette Usbeck (MU), Helle Sivkjær
(HS), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA)
Mentorrådet v/Brian Daugaard, Tina Frederiksen og Lailah Andersen
Brian har overtaget formandsposten efter LSH, som er indtrådt i FU.
Alle er på valg i år og genopstiller. Flemming Vorbeck har dog valgt ikke at genopstille, og tanken er at finde
en afløser med samme kompetencer.
Der er p.t. 19 mentorer, som fik stor ros for deres arbejde. Nye mentorer er Helle Jørgensen, Eva Køhler og
Bettina Kjær Kristensen. Mentor mappen er opdateret, og frekvensen af udsendelse af spørgeskemaer er
tilrettet.
Mentorrådet ønsker mere hjælp til reklamering for mentorordningen og diplomopdrætteruddannelsen af
Hoved – og specialklubber. Brug af indlæg i KM blev foreslået af FU. Aftale herom træffes med Birgit Holme.
I 2018 afholdtes et fællesmøde med alle mentorer, og mentorrådet ønsker at afholde et lignende i
sommeren 2020. Forslag til budget udarbejdes af mentorrådet og tilsendes FU. Holdningen er, at det er en
god idé at give mentorerne en brush-up på love og regler.
Det aftaltes, at mentorer og elevers medlemskaber af H-klubber fremover tjekkes årligt. Det er Hklubbernes opgave at gennemgå medlemslisterne på foranledning af mentorrådet.
Der er i 2019 uddannet 15 diplomopdrættere, hvor alle moduler har været afholdt i hhv. øst og vest. Der er
tilmeldt 16 elever til kommende kurser. På undervisningssiden er ny dyrlæge tiltrådt, ellers uændret
undervisere.
Der er stadigvæk ønske om af udvikle et 5 modul, som der arbejdes videre med. Emnerne kan være
sygdomme, avls-og registreringsregler, standarder – udviklingen heraf gennem 10 år.
Mentorrådet har tanker om en stewarduddannelse i FD-regi, som mentorrådet kan stå for. En sådan
tænkes afholdt efter behov og evt. med brugerbetaling. Der er opbakning fra FU med bemærkning om, at
dette skal cleares med H-klubbernes chef-stewards.
Mæglerordning v/Beata Fröhlich
CS bød Beata velkommen til mæglerordningen, som Beata overtager efter Pia Kjeldgaard og Helle Høyby,
som har ønsket at stoppe. Der var en generel snak om funktionen, som er meget selvstændig funktion uden
inddragelse af FU. Funktionen er p.t. en enkeltpersonsopgave, men kan tilføjes endnu en person på sigt. Pia
Kjeldgaard er behjælpelig med overdragelse af opgaven, ligesom LSH tidligere har været Beata behjælpelig.
Redaktør KM v/Birgit Holme
Birgit og CS har afholdt møde med MinVenKatten (MVK) i oktober, hvor der bl.a. blev indgået aftale om at
forsætte samarbejdet de kommende 2 år. Det blev også aftalt at koordinere emnerne således, at begge
skriver om sammen emne, hvor KM står for den ”nørdede” del til vores medlemmer, og MVK skriver til
deres kælekatte-ejere. Vi har ved behov mulighed for at købe flere sider til KM. Følgende emner er
planlagt:
• Februar, FIV/FELV (sparsomt for racekatte), Vacciner
• Maj, Knogler (sternumkrog, egernhaler mv.)
• August, FIP/Corona
• November, Mad – og planteforgiftning (hvad sker der rent fysisk samt modvirkning heraf)
• Alle bladene vil indeholde racebeskrivelser, indtil vi er i mål.
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Birgit Holme ønsker at tilføje faktabokse med info fra FU o.a., som er oppe i tiden.
Avlsrådet v/Birgit Hartoft, Eva Køhler, Jesper Langkjær, (Anne-Louise N Sadek delvist via Skype)
Der har i årets løb været 8 sager, samt en del henvendelser som er sendt videre. En del af sagerne har
været hastesager. Der er p.t. ingen åbne sager eller avlsprogrammer. Der er udeståender på
avlsanbefalingerne. Det er i årets løb ikke lykkedes alle 5 medlemmer at mødes på én gang.
Birgit Hartoft, Eva Køhler og Jesper Langkjær udtræder af AR, og havde forslag til nye medlemmer. Tilbage i
AR er Anne-Louise N Sadek og Hanne Lindevig Andersen.
Med baggrund i ARs ønske om en tydeligere struktur i avlsrådet foreslår FU, at AR laver et udkast til en
forretningsorden, som drøftes med de nye medlemmer og efterfølgende forelægges FU.
Specialklubberne
Deltagere:
OCI: Marianne og Lars Hindkjær, REX/Sphynx: John Bøwes, BB: Anne Mette Stengaard, Christina Busch,
EUR: Eva Køhler, Gitte Callesen, DSO: Charly Riis, Kamilla Tholstrup, Jan Kragh, NSR: Helene Carstensen,
RAG: Jesper Langkjær, Dorthe Seierø, MCO: Mikkel Henriksen, Tina Frederiksen, Johnny Frandsen, Stine
Skjødt, PER: Lone Namyslo, SBI: Beata Frölich, Mentorrådet: Laila Andersen, Kattemagasinet: Birgit Holme,
Avlsrådet: Eva Køhler, Jesper Langkjær, Mæglerordningen: Beata Frölich, Stambog: Bette Lind, RK: Pia
Børgesen
Formanden bød velkommen til Specialklubmødet og præsenterede dagsordenen, der var udsendt forinden
mødet. Dagsorden og forslag til Plenarforsamlingen vil blive tilsendt SPK d. 20. januar 2020.
CS bød Beata Frölich velkommen til Mæglerordningen.
Forslag til Plenarforsamlingen
CS gennemgik forslagene til behandling på kommende plenarforsamling.
Der var bemærkninger til forslag 4 fra FD til FIFes Breeding and Registration rules § 3.5.1. Disse blev tilrettet
i forslaget på mødet.
Nyt fra Felis Danica
CS præsenterede kort medlems- og stamtavlestatistik, som vil blive uddybet på kommende
plenarforsamling.
Pt. er 18 medlemmer flyttet til Mundikat, hvoraf 3 er returneret til FD.
Der er en lille tilbagegang på i alt 179 stamtavleansøgning i forhold til 2018.
Worldshow 2023 er blevet ledig, og FU ansøger om afholdelsen i DK.
Præsentation af det nye stamtavlesystem V/Bette Lind
Bette Lind præsenterede det nye stamtavlesystem, som p.t. kun er en ”smagsprøve”. Der er endnu en del
udeståender, der skal drøftes og træffes beslutning om. Det forventes, at den interne deadline er 1. marts,
og at systemet kan gå i luften efter sommerferien. Planen er at benytte et antal opdrættere til test inden
endelig udrulning.
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Nyt fra Specialklubberne
Specialklubberne havde forinden mødet med FU holdt et fællesmøde og havde følgende ønsker til FD:
• En fælles killingeliste (inspireret af Køb hund) for alle klubber. Dette er påkrævet, nu hvor det ikke
længere er tilladt at sælge via FB. SPK har just nedsat en arbejdsgruppe til at se på det praktiske.
CS orienterede om, at en fælles killingeliste længe har været et ønske fra FUs side. Pga. økonomi og
arbejde har den måttet vige pladsen for det nye stambogssystem. Al hjælp fra SPK er kærkommen, og
FU ser frem til en præsentation.
•

SPK ønsker mulighed for at lægge deres referater på FDs hjemmeside.
Dette blev godkendt, og referaterne kan sendes til FDs webmaster.

• SPK havde ønsker til ændringsforslag til kommende plenarforsamling.
CS orienterede om at tidsfristen for indsendelse af forslag er udløbet, og forslagene kan derfor først
behandles på plenarforsamlingen i 2021, og skal via kommandovejen gennem H-klubberne.
Specialklubberne afholder fællesmøde i juni 2020. Indtil da er Charly Riis SPKs fælleskontaktperson.
SPK opfordredes til at tjekke deres mailadresser på FDs og egne hjemmesider, da der i flere tilfælde har
været problemer med at få kontakt.
På spørgsmålet fra FU ”hvad gør specialklubberne for at trække flere udstillere på udstillingerne” kom
følgende input:
• REX-klubben vil i år arrangere jubilæum for fejring af stamfædres fødselsdage
• MCO-klubben arbejder hårdt på at få killingekøbere med på udstillinger og tager hånd om dem, også
hvad angår pelspleje og vask. Det store arbejde har vist sig at være givtigt
• EUR-klubben arbejder også på at få nye med i form af åbenhed og hjælp til at give dem en god
udstilling. Der arbejdes også på at få opdrætterne til at hjælpe
• PER har fået 4 nye medlemmer i år. De afholder årligt en hobbyudstilling, som er populær, og via den
vej forsøges at få nye med. Der er ligeledes udarbejdet flyers til nye
CS foreslår, at SPK kan udarbejde en reklameside med oplysninger om racen til FDs hjemmeside, hvis de har
behov for det. Der er også mulighed for at reklamere i KM med henvisning hjemmesider og killingelister.
CS orienterede om afholdelse af Roskilde Dyrskue i juni, som er et oplagt sted at promovere racekatte og
materiale herom, netop på grund af mange tusinde besøgende over 3 dage. FD har i øvrigt overtaget
omkostningerne, så racefremvisningen kan fortsætte.
Mødet sluttede kl. 16.30

