
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. maj hos Jeanett 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Dorthe 
Bondesen (DB), Berit Sigersen (BS), Mariann Zittlau (MZ), Jeanett Westergaard (JW), Gina Biolzi (GB 
 
Afbud: Sussi Dec Jensen (SDJ) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 3. marts 2022  

Godkendt.  
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 

a. Formanden 

• Vi har husstandsmedlemskaber og ikke familiemedlemskaber. Det blev besluttet at minde 
medlemmerne om dette via nyhedsbrevet 

• Mis Dyrskue (Roskilde) har rettet henvendelse ang. sponsorgaver fra Racekatten, som sender 
RK pokaler og kokarder 

• RK har modtaget sponsorpenge fra OK Benzin på kr. 2500. Firmaet vil gerne deltage på 
kommende udstilling 

• Sag vedr. et medlems salg af kat til udlandet er nu afsluttet 

• Bestyrelsesmøde via Teams vedr. FIFes GA er afholdt 
 

b. FU 
LSH orienterede om flg. nyt fra FU: 

• Der er afholdt fysisk møde i april, et medlem blev suspenderet med henblik på indstilling til 
eksklusion på kommende generalforsamling 2023 

• FD har doneret kr. 15.000 til dyr i Ukraine 

• Tina Frederiksen er ny formand for mentorrådet, ligesom der er kommet nye mæglere til 

• Der afholdes Scandinavian Winner show i Danmark i 2026  

• Udstillingspriserne stiger pr. 1. oktober 
 
 
3. Kassereren orienterer 

MZ orienterede om, at saldoen i bank d.d. er kr. 286.527,26. 
 

Kassereren havde spørgsmål til, hvordan Agria tjekker en persons medlemskab, så denne kan opnå 
f.eks. 35 % i rabat. MZ kan kontakte Agria om dette. 
 
Med baggrund i en henvendelse på FB vedr. en person, som tilbyder hankatteparringer uden krav om 
stamtavler på hunkatten, kunne MZ oplyse, at denne ikke er medlem af Racekatten. LSH svarer tråden 
på FB. 
 
MZ sørger for at priserne på hjemmesiden bliver rettet efter september-udstillingen som flg.: 

• 1 kat kr. 300 

• Efterfølgende katte kr. 250 

• Veteran-pensionist, ekstra kr. 100 

• Avls-opdrætsklasse, ekstra kr. 100 

• Farvebedømmelse, status quo 

• Kat uden for bedømmelse kr. 150 

• Kat alene i dobbeltbur kr. 450 
 

4. Orientering fra stambogssekretær 
Intet. 

 
 
 



5. Orientering fra webmaster 
Intet.  

 
 
6. Orientering fra udstillingsudvalget 

• Burløse udstillinger er drøftet 

• Trolleyer må ikke bringes ind i udstillingsringen, som evt. afspærres med afgrænsningsbånd 
 

På trods af megen travlhed i udstillingsudvalget på sidste udstilling i Birkerød, var der ros fra 
udstillingerne. Der var bl.a. udfordringer med kvalitet af dommernes hotel samt manglende cafeteria i 
hallen, hvor RK måtte stå for bespisningen. 
 
 

7. Fejring af Racekattens 80-års fødselsdag 
Konceptet for afholdelsen blev drøftet. Det blev besluttet at fejringen skal ske ved en sommerfest for 
alle medlemmer samt fejring i hallen (Birkerød 2023) med bobler og kage.  
Sommerfesten afholdes i d. 19. august 2023 i Lille Friheden, Hvidovre. Lokalet er booket.  
 

 
8. Infoshows 

Slagelse festuger er under arrangering v/SDJ, og LSH står for infoshowet ved Grundtvigskirken d. 18. 
juni. 
 

 
9. Potemøder 

Potemøder vedr. pelspleje og stewardkursus er just afholdt. Herefter følger foderallergi i maj, fertilitet i 
Ølby i juni, Zoo aftenrundvisning d. 30. august og foderseminar i oktober. 
 
 

10. Sommerfest for bestyrelse og udvalg 
Opgaverne blev uddeligeret. 

 
 
11. Evt. beslutninger på mail/FB til referat 

Intet. 
 
 

12. To-Do-listen 
Se vedhæftede bilag 
 
 

13. Bordet rundt 
Dorthe  
Vi må fremadrettet ikke sælge kaninprodukter, da disse tilfører animalske biprodukter som bl.a. kræver 
en udløbsdato.  
 
Gina 
Det har ikke været muligt af oprette en kalender i bestyrelsens FB-gruppe.  
RKs ramme på FB er væk, og der er åbenbart kommet nye regler for oprettelse af disse, så vi må se 
tiden an. 
 
GS har fået forespørgsler om afholdes af on-lineudstillinger i fremtiden, hvortil PB orienterede om både 
ressourceforbrug og dommerinteresse.  
 
Lisette 
LSH har fået en henvendelse fra et medlem som ønsker, at vi arbejder hen imod at få lukket salg af 
levende dyr andre steder f.eks. på DBA. 
 



 
Berit 
BS har til stadighed problemer med at åbne medlemslisterne. Problemet kan umiddelbart ikke løses, og 
det er tidligere forsøgt. BS kontakter kassereren ved behov. 
 
Bonuskuponen skal tilrettes – afventer arbejdet omkring en generel gennemgang (Udstillingsgebyr til 
enkeltbur skal tilføjes).  
 
Pia 
PB ønsker en ny Roll-up til Racekatten og denne er under udarbejdelse. Samtidig skal vi reklamere mere 
over for vores medlemmer for materiale til en opdrættermappe til standen. 
 
 

SHA 16.05.2022 
 

 


