
Referat bestyrelsesmøde d. 16. april 2020 pr. digitalt medie 

Deltagere: Pia Børgesen, Susanne Høj Andersen, Lisette Siigaard Henriksen, Jeanett Westergaard, Mariann 
Zittlau, Marianne Hansen, Berit Sigersen, Gina Biolzi, (delvis Sia Gudmundsson) 
 
Desværre lykkedes det ikke at afholde mødet som planlagt via SKYPE, da forbindelsen var ekstrem dårlig, og 
herefter blev mødet afholdt via Messenger (kun med plads til 8 deltagere). 
 
1. Godkendelse af referat fra møde 22. februar 2020 

Godkendt. 
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 
a. Formanden 

• Topkattene præsenteres i næstkommende Kattemagasin, hvis der er plads 
 

b. FU 

• Der er afholdt FU møde i marts, og næste møde er d. 13. maj. Referatet fra sidste møde ligger på 
FDs hjemmeside. 

 
 

3. Kassereren orienterer 
Beholdning d.d. er 208.000 kr.  

 
 
4. Stambogssekretæren orienterer 

God nyhed fra stambogssekretær er, at RK ligger godt, hvad angår ansøgninger af stambøger. 
 

 
5. Webmaster orienterer 

Henriette L Knudsen har overtaget hjemmesiden med Bette Lind på sidelinien med et fint samarbejde. 
Der var ros til allerede udførte opgaver. 
 
 

6. Udstillingsudvalget orienterer 

• Udstillingen i Birkerød er aflyst. 3 dommere havde allerede købt flybilletter, hvilke skal refunderes. 
Vi afventer og håber på, at næste udstilling i september kan afholdes. 

• Der skal bestilles nye kitler ca. 10 -12 stk. i en god kvalitet. (PB kontakter 24 Sport med hensyn til 
kvaliteten af tidligere leverance) 

• Der er forudbetalt en leverance hos 24 Sport for 2 års forbrug af pokaler, som normal leveres 
successivt. Disse skal tages hjem, hvilket kræver en del plads til opbevaring fremadrettet.  

 
 

7. Topkatte 
Fejringen af topkattene udskydes til september-udstillingen eller førstkommende udstilling i 
Racekattens regi. Tilbud på præmier er indhentet og drøftes bilateralt. Der arbejdes videre med gode 
præmieforslag. 

 
 
8. Biblioteksprojekt/møder 

Alt er på standby på grund af COVID 19 



9. TO-do-listen 
Se bilag 2 

 
 
10. Potemøder 

Der var forslag om et møde omkring raw-feeding fra GB. JW stikker en føler ud. 
 

 

11. Bordet rundt 
Gina 
GB har fået en meget stor hjælp af Henriette med hensyn til Mail Chimp. 

 
Pia 
Sommerfesten d. 15/8 er i farezonen. Vi afventer p.t. myndighedernes udmelding. Afholdes om muligt 
hos SHA.  
 

12. Næste møde 
Mødet d. 3. maj er aflyst. Næste møde er hos Sia d. 20. juni kl. 11.00 

 

 
 

SHA 
 

 
  



Bilag 1: TODO-liste 

Emne Ansvarlig Aftalt dato Status Afsluttet 
dato 

”Om klubben” tekst til HP Webudvalg/Gina 12.10.18 
22.02.20 

  

”Om potemøder” tekst til HP Webudvalg/Gina 12.10.18 
22.02.20 

  

Mail Chimp/Skabelon til 
nyhedsbrev 

Gina 22.02.20   

Frigivelse af emailadresser/tjek Bette Lind 22.02.20   

Opdaterede regler FB-grupper Susanne 22.02.20  06.03.20 

Opgaveliste fra lørdagsmøde  Lisette 22.02.20   

Kreering af en FB-ramme Gina 22.02.20  ?.03.20 

 


