Referat fra FU-telefonmøde d. 2. marts 2021

Deltagere: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Helle Sivkjær (HS), Lisette S Henriksen (LSH), Susanne
Høj Andersen (SHA), Inge Nord (IN), René Nielsen (RN), Beata Frölich (BF)
Beslutning truffet pr. mail
• Referatet fra sidste møde d. 9. december 2020 er godkendt og ligger på hjemmesiden
• Fælles killingeliste
• Diplomopdrætteruddannelsen, Eva Køhler indtræder som underviser i stedet for Ole Amstrup
• FD overtager Roskilde dyrskues domæne www.mis-dyrskue.dk
• Plenarforsamling del 2 er udsat til d. 18. april 2021
• Diverse sager er behandlet
Konstituering
FU medlemmerne kører videre med samme poster som sidste år.
Nyt fra stambogsføreren
D.d. er der i indeværende år registeret 513 katte, hvilket er 50 flere i forhold til 2020.
BL orienterede om, at Finland er ved at udbygge deres system (den finske version af FDkat) til det i Finland
førende kattedatabaseregister.
Nyt fra kassereren
RN sørger for, at formanden får adgang til bank o.a.
Der har fra FU ikke været bemærkninger til regnskabet, som herefter er sendt til revisorerne. Budgettet er
ligeledes accepteret uden bemærkninger af FU.
Nyt fra råd og nævn
Avlsrådet
Avlsrådet har fået adgang til Office 365 ifm. sagsbehandling og arkivering.
Mentorrådet
Intet.
Mæglerordningen
Marianne Østergaard er i gang med arbejdet med overlevering fra Beata Frölich.
FD-aktiviteter
Killingeliste på FDkat – status
BL orienterede om, at der har været afholdt møde mellem deltagerlandene og det finske udviklingshus.
Letland er kommet på systemet også. Alle lande kører på samme platform, hvilket kan give udfordringer ift.
landenes individuelle regler. Finland og Norge er meget interesseret i FDs killingslisteprojekt, og vil i løbet af
de næste uger meddele om deres eventuelle deltagelse, hvilket kan påvirke vores udviklingsudgifter
positivt.
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IN foreslår at købkat.dk bruges til henvisning til hovedklubbernes killingeliste, indtil den fælles ligger klar.
BL udarbejder et udkast til siden.
DDD Plakat
FD er indgået i et samarbejde med danske dyrlæger om at skaffe egnede billeder af de forskellige racer til
en plakat. BL har været i kontakt med den ”billede-ansvarlige”, og der er umiddelbart ingen deadline, da
kvalitet prioriteres. SW tager kontakt til den foreslåede tovholder.
Henvendelse fra dyrlæge
BL har modtaget en henvendelse fra en dyrlæge, som har tilset 2 killinger, der begge har stamtavler, men
ligner huskatte. Der opfølges op på sagen.
Eventuelt
Input til de forskellige forslag til plenarforsamlingen blev drøftet, og BL indarbejder de indkomne
bemærkninger i forslagene.
Kommende møder
8. april FU møde kl. 19.00
18. april Plenarforsamling
SHA d. 04.03.21

