Referat fra FU-møde i Nyborg d. 1. februar 2020

Deltagere: Camilla Scharff (CS), Susanne Wehnert (SW), Inge Nord (IN), Helle Sivkjær (HS) Mette Usbeck,
René Nielsen, Lisette S Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA), Bette Lind (pkt. 1)

Nyt stambogssystem v/Bette
Følgende blev besluttet:
• Nyt navn er FDkat
• Dokumentation for betaling vedhæftes ved bestilling af stamtavler. Betalingen sker stadigvæk til Hklubben med efterfølgende afregning til FD
• Medlemmer, der ikke er online, får hjælp af H-klubben
• H-klubberne finder egnede emner til bemanding af et superbrugerkorps. Disse skal være positive, villige
og klar til at yde en god service til medlemmerne
• E-mailadresser på medlemmer er påkrævet af hensyn til tilbagemeldinger fra systemet
• Der afholdes intromøde med superbrugere, stambogssekretærer og mentorer
• Der afholdes intromøde for medlemmer i Øst og Vest
• Obligatioriske testresultater inkl. sundhedsattest er påkrævet
I øvrigt blev det nævnt, at systemet kan håndtere medlemsdatabase, arrangementer o.a.

Godkendelse af referat fra sidste møde 6. december 2020
Godkendt pr. mail.

Beslutning truffet pr. mail
To sager vedr. overtrædelse af avls-og registreringsregler behandlet.

Regnskab 2019
Blev gennemgået og tilrettet. Der er et fint overskud på 55.000 kr. på trods af udgiften til
stambogssystemet på 64.000. Det blev besluttet at:
• Afregning med H-klubberne pr. stamtavle sættes til kr. 20 pr. stk.
• Coronasagen flyttes fra hensættelser til udgifter
• At stamtavlefordelingen 60/40 ikke ændres for nuværende

Budget 2020
Blev gennemgået og tilrettet. Det blev besluttet at:
• Roskilde Dyrskue tilføjes
• Stambogssystemet skal tilrettes (bl.a. med årligt gebyr)

Nyt fra råd og nævn
• Avlsråd
Kandidater til AR blev drøftet. Det nye avlsråd kan fortsætte på Twiggi, hvis de ønsker, alternativet er
Microsoft 365.
• Mentorråd
Kamilla Tholstrup stiller op til den ledige plads efter Flemming Vorbeck.
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På trods af at JYRAK afholder chefstewardseminarer, har mentorrådet fået grønt lys til at køre videre med
en chefstewarduddannelse, som ønskes fra deres side.
• Mæglerordningen
Beata er i gang og har fået en henvendelse.

FD-aktiviteter
• Plenarforsamling
21 plenarer, råd og nævn samt dirigent skal bespises. IN skriver ud til alle også specialklubberne. LSH står
for forplejningen. Frokost kl. 12. Plenarforsamling starter kl. 13.

Eventuelt/åbne sager
•

RK ønsker første weekend i februar retur, hvad angår udstillinger.

•

På købskontrakten ændres ”Corona” til ”feline-corona”. Bette Lind opdaterer.
På spørgsmål om teksten ”Katten er prisfastsat derefter”, hvor det kan lyde som om, at katten er syg:
Essensen af teksten er, at den er prissat efter, at den forventelig ikke har corona-virus. Modsat skulle
katten testes, og prisen vil være betydelig forhøjet. Ligesom det - uden denne tekst, ville være en
mangel, hvor køber kan forvente at få penge tilbage.

•

Aftalen vedr. priser for importer er som følgende:
o Pr. 1. feb. 2020 er importer fra nye udenlandske medlemmer, som flytter til FD dkk 100 pr. kat.
Efterfølgende betales fuld importpris
o Tidligere medlemmer med dansk registreret stamnavn, som vender tilbage, og hvis katte har en
FD-stamtavle, er status quo
o FIFe importer dkr. 300 og andre dkr. 500

•

Der er tilbagevendende problemer ved brug af foderværter, som FD bruger utrolig megen tid på. SW
udarbejder en artikel til KM til august udgaven – råd og vejledning til ”køber”.

•

Roskilde dyrskue er overtaget af FD økonomisk, hvad angår leje af telt på kr. 15.000. Derfor er det kun
FD-medlemmer, der kan deltage i arrangementet. CS har underrettet Annette Kamp og Bent Aggersbøl
d. 1. feb. 2020.

•

Vi skal ikke forvente at få WS 2023, da vi ikke står for tur. Vi har tidligere ansøgt 2030.

SHA 02.02.20

