
Referat fra bestyrelsesmøde - online d. 3. juni 2021 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Mariann 
Zittlau (MZ), Berit Sigersen (BS), Gina Biolzi (GB), Jeanett Westergaard (JW), Dorthe Bondesen (DB) 
Afbud: Sia Gudmundsson (SG), 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. april 2021 

Godkendt online på mødet. 
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 

a. Formanden 
Der har været en del sager i den seneste tid:  

• Personsager og rådgivningssager er løbende behandlet 

• Den svenske klub Calmare Kattklub har fået drænet kassen af deres kasserer. RKs 
udstillingsudvalg har stillet sig til rådighed mht. hjælp, hvis de ønsker at afholde en online-
udstilling 

 
Sommerfesten afholdes hos SHA d. 21. august kl. 14.00. Menuen vil bestå af grill, diverse salater og 
jordbærkage. Bestyrelsesmedlemmerne kommer hver især med en salat til bordet. Underholdning 
ved Lisette og Jeanett.  
 

b. FU 
LSH orienterede om, at der i FU den sidste tid har været 9 sager vedr. karantæner og advarsler, 
hvoraf RK har andelen for de 3 af sagerne. Den primære årsag til disse er bl.a. manglende 
stamtavleansøgninger. Derfor er det på tale at udarbejde en folder til nye medlemmer med obs. på 
de gældende regler for avl og registrering.  
 
Plenarforsamlingen afholdes fysisk d. 20. juni kl. 13. RKs plenarer er: LSH, SHA, PB, BS, DB og SG. De 
ændringsforslag RK havde fremsendt efter sidste medlemsmøde blev stort set godkendt af FU. 
 
I øvrigt nævnedes flg.: 

• Der er pr. 12. maj registreret 1054 katte i FDkat, hvilket er flere end sidste år 

• Der er nye tiltag på vej i FDkat 

• Problematikken omkring synlige ID numre i FDkat drøftes på kommende møde 

• Der arbejdes videre med den fælles killingeliste, og domænenavne er indkøbt 
 
 
  
3. Kassereren orienterer 

Beholdningen er p.t. kr. 233.893,21. Momsen udestår, og skal betales i august/september. Der kommer 
jævnligt nye medlemmer til, og vi ligger p.t. på 279 medlemmer.  
 

 
4. Webmaster orienterer 

Tilbagemeldingen fra webmaster er at alt kører fint, og at Henriette stort set er selvkørende.  
  
 

5. Webshop 
DB orienterede om salget på webshop. Minkhalerne sælger godt og trækker andre varer med sig.  
 
 
 
 



6. Udstillingsudvalget 
Udvalget har netop afholdt et fysisk møde d. 1. juni om udstillinger året ud. September udstillingen 
kører over 2 dage opdelt på kategorier. Der vil være 2 shows på dagen, så der kan opnås 2 x cert. 
Dommerne er inviteret. Køgehallen, hvor udstillingen afholdes, har været under ombygning, så der er 
lidt tvivl om parkeringsforholdene. Bette Lind og PB tjekker op inden udstillingen. Udstillerne skal 
betale forud, så der er ikke mulighed for kontantbetaling på dagen pga. corona-situationen.   
 
Juleudstilling afholdes som tidligere år.  
 
Helene Carstensen er under oplæring bl.a. til aflastning for Annie Dahl. 
 
Online-udstillingen i maj gik fint, og Royal Canin sponsorerede ganske fint.  

 
 
7. Stambogssekretæren orienterer 

Intet udestår og alt kører. 
 
 
8. Potemøder 

PB orienterede om det netop afholdte møde med Royal Canin vedr. fodring. Det var et rigtig fint møde 
med pæn deltagelse.  
 
Næste møde er 10. juni vedr. BARF fodring. Ellers er der ingen nye møder under planlægning p.t. 
 
 

9. Infoshow/Biblioteksmøder 
Slagelse festuge er desværre aflyst. Infoshow ved Grundtvigskirken er under planlægning. DB har 

snakket med Bent Aggersbøl, som har kontakt til Maxi Zoo til efteråret. DB forsøger i øvrigt at få en 

aftale med Bonnie i stand.  

 
 
10. Bordet rundt 

 
MZ sender fremover en liste over udmeldte medlemmer til GS, så den lukkede gruppe kan opdateres.  

 
 
11. Evt. beslutninger på mail/FB til referat 

Intet 
 
 
12. To-do-listen 

Se vedhæftede bilag. MZ oplyste, at Tryg er villig til at afholde et online-møde. Dog skal MZ, PB og LSH 
holde et koordineringsmøde forinden.  
 
 

13. Næste b-møder 
Næste møde er d. 11. august kl. 18.00 hos PB. 
 

 


