
Referat bestyrelsesmøde d. 23. august hos Marianne 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Mariann 
Zittlau (MZ), Marianne Hansen (MH), Berit Sigersen (BS)  
 
Afbud: Gina Biolzi (GB), Jeanett Westergaard (JW), Sia Gudmundsson (SG) 
 
1. Godkendelse af referat fra møde 21. juni 2020 

Godkendes efterfølgende pr. mail grundet pc-problemer. 
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 
a. Formanden 

• PB har d.d. modtaget en klage fra NSR, som under mødet blev omdelt til bestyrelsesmedlemmerne. 
Konklusionen på drøftelsen var, at bestyrelsen til hver en tid støtter op om FDs specialklubber. PB 
fremsender et svar til NSRs formand 

• PB har anbefalet en DNA-test til et medlem, som har problemer med farvebedømmelse af sin kat 

• Et medlem har parret 2 hunkatte før hankatten blev HCM-testet første gang, hvilket er obligatorisk. 
Sagen er sendt videre til FU 

 
b. FU 

FU har afholdt telefonmøde d. 12. august. LSH meddelte, at RKs ansøgning om forhøjelse af 
udstillingsgebyret på kommende udstilling er godkendt. LSH nævnte yderligere informationer fra 
mødet, som kan læses i referatet på FDs hjemmeside. Næste møde afholdes fysisk i Nyborg d. 11. 
oktober.  
 
 

3. Kassereren orienterer 
Beholdning d.d. er 210.618 kr. Der er kommet en del nye medlemmer siden sidste møde.  
Betaling af moms er udskudt til primo 2021. MZ følger op på PBs se-adgang til banken.  

 
 
4. Stambogssekretæren orienterer 

Stambogssekretæren har et ønske om, at betaling af stamtavler via bank bortfalder, da hun ikke har se-
adgang til denne. 

 
5. Webmaster orienterer 

Intet. 
 
 

6. Udstillingsudvalget orienterer 
PB orienterede om afholdelsen af kommende udstilling i Hårlev, hvor der kun er plads til et begrænset 
antal katte. Huskattene er flyttet fra søndag til lørdag efter accept fra de berørte udstillere. John 
Stengaard har sørget for diverse værnemidler. Det påtænkes at udsende en opdatering til udstillerne 
ca. 3 dage før med eventuelle ændringer af regler.  
Nye bedømmelsessedler skal bestilles. Anni Dahl har opgaven. 
 
 
 
 
 

 



7. Topkatte 
JW har bestilt præmierne til Topkatte 2019 og har styr på leveringen af disse.  
PB har været i dialog med Royal Canin med henblik på sponsorgaver til topkattene og Best in show på 
kommende udstilling. Svaret var desværre negativt, hvilket kan blive et problem, men der arbejdes på 
sagen. 
 
Det blev besluttet at gennemføre topkattelisten for 2020 med ændrede regler pga. COVID-19:  
Topkattelisten 2020 er kun gældende for RK-medlemmer, der har været medlem i mindst 3 mdr. (dvs. 
indmeldt før 1. oktober 2020). 
Kontingentet for 2021 skal være betalt inden den fastsatte dato for indsendelsen til "TOPkatte 2020".  
Der er ingen krav om antal af point eller antal af certifikater i nogen af kategorierne.  
Derfor bortfalder reglerne i pkt. 9 og 10 om antal af point og antal af certifikater (Gælder pt. kun for 
året 2020). Derudover redaktionelle ændringer som årstal og dobbelt tekst. LSH har efterfølgende 
revideret reglerne.  
 

 
8. Biblioteksprojekt/møder 

Infoshow i Waves er under planlægning. MH tager kontakt til Bent Aggersbøl. Maxi Zoo nævnes igen 
som en mulighed. 

 
 
9. TO-do-listen 

Se bilag 2. 
 
 
10. Potemøder 

Næste arrangement er Zoo-turen d. 1. september med 26 tilmeldte.  
Næste potemøde afholdes d. 3. september. Emnet er EMS koder m.v. og afholdes virtuelt.  
Et møde vedr. Allergi er under planlægning.  
 
 

11. Bordet rund 
Marianne 
MH præsenterede webshopgruppens foreløbige arbejde, og forslag som muleposer, sweatshirts, trøjer, 
Nippels, m.v. blev nævnt. Der sigtes efter en opstart pr. 1. oktober 2020 med de varer, vi allerede har, 
og de som er nemme af skaffe.  
 
Pia 
Der var enighed om at etablere en FB-gruppe kun for RKs medlemmer med så få regler som muligt. 
Denne annonceres i et nyhedsbrev til medlemmerne.  
 
Berit 
BS har siden sidste møde kontaktet 10 forskellige butikker og firmaer i Hårlev med henblik på at skaffe 
sponsorater til udstillingen, men har desværre ikke fået nogen tilbagemeldinger p.t. 

 
 
12. Næste møde 

Næste møde er hos Berit d. 4. oktober kl. 12. 
 

SHA 


