
Referat bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2020 hos Berit 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Mariann 
Zittlau (MZ), Berit Sigersen (BS), Sia Gudmundsson (SG), Marianne Hansen (MH) delvis under pkt. 8 og 9 
 
Afbud: Gina Biolzi (GB), Jeanett Westergaard (JW) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra møde 23. august 2020 

Godkendt 
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 
a. Formanden 

Det har været en meget stille perioden, og der er intet nyt at berette. 
PB værdsætter og takker bestyrelsesmedlemmerne for deres fremmøde på de fysiske 
bestyrelsesmøder. Dette er med til at holde hjulene i gang i en svær tid. Også formanden blev rost for 
det gode tiltag vedr. virtuelle medlemsmøder, så klubben fremstår synlig.  
 

b. FU 

• LSH orienterede om FDs ansøgning til FIFe om dispensation på udstillingsfronten, samt de 
midlertidige lempelige regler for JW og andre certifikater 

• FD har tidligere godkendt Racekattens ansøgning om udstillingsgebyrforhøjelse med kr. 25 pr. kat i 
forbindelse med Hårlev-udstillingen, som blev aflyst. Denne gælder også for kommende udstilling 

• FU afholder fysisk møde d. 11. oktober i Nyborg 
 

 
3. Kassereren orienterer 

• Beholdning d.d. er kr. 199.466  

• Udstillingsgebyrer for den aflyste udstilling i Hårlev er tilbagebetalt. Rejseudlæg for ca. kr. 2000 i alt 
for 2 dommere er returneret 

• Der kommer stadigvæk nye medlemmer til 

• LSH spurgte til en tidligere besluttet procedure, hvor bankudskrifter af indeståender fulgte med 
hvert bestyrelsesreferat. Svar udestår p.t.  

 
Under punktet drøftedes ligeledes flg.: 
 
Kattegrusordningen i dens nuværende form nedlægges, da denne ordning ikke er givtig for hverken 
medlemmer eller leverandør. Den foreslås, ændret til et direkte salg fra leverandør til medlemmerne 
med kun ½ og helpaller som mindste bestilling. (Info på hjemmeside og nyhedsbrev herom). 
 
Agrosam tilbyder, som tidligere Racekattens medlemmer rabat på grusleverancer. En tekst til brug for 
hjemmesiden afventes derfra.  
 
Spørgsmålet om, hvad der kræves for at blive hovedsponsor blev drøftet 
 

 
4. Stambogssekretæren orienterer 

Henriette L Knudsen orienterede om at mængden på forespørgsler, som steg kraftigt i forbindelse med 
det nye stambogssystem, nu er dalende. Henriette har løbende været i god dialog med LSH og SHA, og 
kan følge med i strømmen af stamtavleansøgninger.  

 
PB orienterede om, at en mulig løsning, vedr. levering af stamtavler til en DAO pakkeshop er på 
trapperne. 



 
 
5. Webmaster orienterer 

En statistik på sidste udsendte nyhedsbrev til medlemmerne viste, at 174 af de 250 tilsendte havde 
åbnet nyhedsbrevet. 
 
 

6. Udstillingsudvalget orienterer 
Udstillingen i Hårlev blev desværre aflyst grundet nye skærpende corona-restriktioner. Forskellige 
alternativer blev forsøgt, men kategori 2 var for stor til, at det kunne lade sig gøre. 
 
Et nyt koncept med Breed Bis i kategori 2 forsøges som løsning for gennemførsel på kommende 
udstilling. Udstillingen flyttes til Lille Skensved-hallen. Planen, som kører efter en meget stram tidsplan, 
lægges i bestyrelsesgruppen, når den er klar. Der er max. plads til 3 stande – alt efter antal udstillere. 
 
 

 
7. Topkatte 

Fejringen af topkatte 2019 forsøges afholdt i Friheden Idrætscenters adskilte caféområde. 
Traktementet påtænkes som 2 stk. smørrebrød samt drikke til topkattevinderne. LSH kontakter Caféen 
for mulighed samt en evt. dato. 
 
Grundet yderligere corona-restriktioner og de manglende afholdte udstillinger i efteråret, samt et 
meget begrænset deltagerantal på evt. kommende udstilling - besluttede bestyrelsen ikke at 
gennemføre topkattelisten 2020, som tidligere besluttet. Til gengæld laves en virtuel ”Månedens 
klubkat” på FB – kun for RK-medlemmer - hvor der i ”RKs lukkede gruppe for medlemmer”, kan 
stemmes i en given periode. Vinderen vil modtage en RK-kokarde med tekst. Tiltaget starter pr. 1. 
november og kører 2021 ud. PB har opgaven vedr. kokarderne.  
 

 
8. Biblioteksprojekt/møder 

Intet. 
 
 
9. Webshop 

Deadline pr. 1. oktober kunne ikke holdes. Webmaster er p.t. ikke kontaktet med hensyn til det 
kommende arbejde med webshoppen. MH tager efterfølgende kontakt. Portopriser skal 
gennemtænkes. Link til de af Racekatten tidligere bestilte trøjer er fremsendt fra PB til MH. 

 
Administrationen af overtrædelser i RKs FB-grupper blev drøftet. Det er bestyrelsens beslutning, at der 
gives to henstillinger ifm. overtrædelse af reglerne, og at en tredje overtrædelse udløser en 
tænkepause.  
 
 

10. TO-do-listen 
Se bilag 2. 

 
 
11. Potemøder 

Julefrokosten er planlagt afholdt d. 12. december kl. 14 i Spejderhytten, Hvidovre. Grundet corona-
restriktioner er der et max. deltagerantal på 25. (Der var 18 tilmeldte sidste år). Der er i år 
brugerbetaling, da det ikke er muligt, at traktementet som tidligere består af medbragt mad til 
fællesbordet, men vil bestå af tilvalgt smørrebrød udefra, som købes udefra. Der var stemning for at 
afholde julebanko i stedet for den obligatoriske pakkeleg.  



 
Der er ingen respons fra foredragsholderen vedr. emnet Allergi. Derfor udskydes dette, og der 
planlægges afholdt et virtuelt genetikmøde i november. 
 
 

12. Bordet rundt 
Pia 
BS er tovholder på de bestyrelsesbeslutninger, der skal viderebringes fra b-møderne til webmaster, så 
de ikke falder mellem ”stolene”.  

 
 
13. Næste møde 

Næste møde er hos Susanne d. 17. december. 
 
 
 
 

SHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


