Referat fra FU telefonmøde d. 12. august 2020

Deltagere: Camilla Scharff (CS), Susanne Wehnert (SW), Helle Sivkjær (HS) Mette Usbeck (MU), Lisette S
Henriksen (LSH), Susanne Høj Andersen (SHA)
Fraværende: Mette Usbeck (MU), Inge Nord (IN), René Nielsen (RN)
Godkendelse af referat fra mødet d. 24. juni 2020
Godkendt
Beslutning truffet pr. mail
• FD Topkatte 2019 flyttes til JYRAKs udstilling i november 2020
• Stamnavn kan fraskrives ifm. med fælles stamnavn
• RK kan forhøje udstillingsgebyret for september 2020 udstillingen
Diverse indkomne forslag
• Forespørgsel fra FIFe vedr. sletning af stamnavn
• Registrering af disq-resultater fra udstillinger. Kan registreres i det nye stambogssystem og
administreres af stambogsføreren
• Forslag til ændringer
Det blev under pkt. besluttet, at ovenstående punkter behandles på et kommende fysisk møde d. 10 eller
11 oktober i Nyborg (erstatning for det planlagte telefonmøde d. 7. oktober).
Nyt fra stambogsføreren
Det nye stambogssystem går i luften pr. 1. september 2020. Der afholdes 3 introduktionsmøder online via
Teams for medlemmer. Datoer er fastsat til 26. august, 27. august og 1. september og introduktionen
forventes at vare ca. 30 minutter pr. gang.
Nyt fra kassereren
Status udestår.
Nyt fra råd og nævn
Avlsrådet
Ingen status modtaget. CS orienterede om udfordringer ifm korrespondancen af verserende sager i det
nuværende anvendte sagsbehandlingssystem. Dette kan løses ved anvendelse af f.eks. Office 365.

Mentorrådet
Opdrætteruddannelsens modul 3 afholdes i Hvidovre d. 24. oktober med plads til 20 personer. Modul 4 var
planlagt afholdt i Brædstrup d. 31. oktober. Her er efter gældende corona-regler kun plads til 10 personer,
hvorfor der ledes efter alternative lokaler. Her blev Nyborg nævnt som alternativ. Undervisere er på plads.
Mødet med mentorerne udskydes til foråret 2021 grundet corona-situationen.
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Alle tre klubbers chefstewards har givet tilsagn til deltagelse i FDs stewarduddannelse og er i gang med
planlægningen. Brian Daugaard er tovholder på projektet.
Mæglerordningen
Intet.
FD-aktiviteter
Topkatte
Topkattelisten for 2020 er som tidligere nævnt aflyst grundet corona.
Felis Danicas Facebookside
En ny Felis Danica Facebookgruppe er etableret, da den gamle side ikke kan håndtere f.eks. filer m.m. Der
er p.t. lidt udfordringer med at få den gamle side nedlagt.
Eventuelt
SW orienterede om, at for fremtiden vil alle medlemmer af de danske hovedklubber kunne deltage i JYRAKs
racefremvisninger i Plantorama.

SHA d. 19.08.2020

