
Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. juni hos Sussi 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Dorthe 
Bondesen (DB), Mariann Zittlau (MZ), Gina Biolzi (GB) Sussi Dec Jensen (SDJ) 
 
Afbud: Berit Sigersen (BS), Jeanett Westergaard (JW) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. maj 2022  

Godkendt.  
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 

a. Formanden 

• For at få fat på yngre og nye medlemmer er et tiltag igangsat med hjælp fra Carina Bruun og 
Yasmin Mor i forbindelse med præsentation af RK på YouTube og TikTok 

• Stambogssekretæren har problemer med at skaffe sundhedsattester på forældrene til en 
stamtavleansøgning. PB kontakter opdrætteren. 

• PB har modtaget en henvendelse fra en killingekøber, som mangler at få udleveret stamtavle. 
Sælger mangler importer på forældrene, og stambogssekretær og stambogsfører er inddraget i 
sagen 

• PB har modtaget en henvendelse fra et medlem, som klager over diverse private 
Facebookgruppers ageren over for hende. PB kontakter medlemmet og henviser til de officielle 
specialklubber og hovedklubbers facebooksider under Felis Danica 

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

• Rammerne for Mis Dyrskues fremtid blev drøftet og skal undersøges. LSH er tovholder på 
projektet 

• Nyhed om skærpelse af overholdelse af regler vedr. registrering af importer før parringer sker 
er udsendt på FDs hjemmeside. PB spørger til dette vedr brug af udenlandsk hankat 

• Det er nu muligt at indtaste killingers chipnummer på stamtavlerekvisitionen i FDkat 

• Regler vedr eksklusion af medlemmer bør ensrettes i hovedklubbernes love. RK skal derfor 
udarbejde et lovændingsforslag til kommende GF 

 
3. Kassereren orienterer 

MZ orienterede om, at saldoen i bank d.d. er kr. 346.954,22. 
 

Brug af flere Mobilepaynumre på bl.a. udstillinger er omkostningsfrit. 
 

 
4. Orientering fra webmaster 

Intet. 
 
 
5. Webshop 

Intet.  
 
 
6. Orientering fra udstillingsudvalget 

• Helene Carstensen stopper i udstillingsudvalget. Der skal findes en erstatning. 

• Bette Lind og Maria Malevich deler kassereropgaven p.t. 
 
 

 
7. Stambogssekretær orienterer 

Intet. 
 



8. Potemøder 
Der har været afholdt potemøde i Ølby vedr. Fertilitet d. 12. juni, som var godt besøgt. 
 
Der er pt. 21 tilmeldte til Zoo-arrangementet i august, så indbetalinger kan nu foretages. PB skriver 
tekst til begivenheden. 
 

 
9. Infoshows 

Der har været afholdt infoshows ved Grundtvigskirken d. 19. juni og Slagelse festuge d. 26. juni. Begge 
steder var godt besøgt. 
 
Infoshow-grej er overtaget fra Bent Aggersbøl og opbevares p.t. hos LSH. 
 
 

10. Sommerfest for bestyrelse og udvalg 
Deadline for tilmeldinger afventes. 

 
 
11. Bordet rundt 

Gina 
Bruger meget tid på facebookgruppen ”Alle os med racekatte” og overholdelse af regler. Disse blev 
drøftet igen.  
 
 

12. Evt. beslutninger på mail/FB til referat 
Intet. 
 
 

13. To-do-listen 
Se bilag. 
 
 
 

SHA 03.07.2022 
 
 

 


