
Referat fra bestyrelsesmøde - online d. 12. april 2021 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Mariann 
Zittlau (MZ), Berit Sigersen (BS), Sia Gudmundsson (SG), Gina Biolzi (GB), Jeanett Westergaard (JW), Dorthe 
Bondesen (DB) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. februar 

Godkendt online på mødet. 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 

a. Formanden 
Henvendelse fra et medlem vedr. Sphynx-killinger på DBA uden stamtavler. Vedkommende er ikke 
medlem af en Felis Danica klub. 
Medlemsmøde vedr. Plenarforsamlingsforslag afholdes d. 14. april kl. 19. 
Sponsoraftalen med OK Benzin er i hus. 

 
b. FU 

Der er samlet op på en del hængepartier fra sidste år. 
P.t. arbejder vi i RK på plenarforsamlingsforslagene, hvor vi forventer at måtte afholde et 
opfølgende bestyrelsesmøde. 

 
  
3. Kassereren orienterer 

Der kommer en del medlemmer både nye, gamle genindmeldte samt gratismedlemmer. Pt. er vi på 258 
medlemmer. Indestående på bank er p.t. kr. 229.457. Betalinger til FD udestår.  
MZ undersøger, om der kan findes en løsning på medlemslisten, da denne ikke er læsbar for alle 
bestyrelsesmedlemmer.  
 

 
4. Webmaster orienterer 

Intet fra webmaster. Der står gamle nyheder på hjemmesiden fra 1. januar, som bør redigeres/slettes.  
  
 

5. Webshop 
DB orienterede om salget på webshop. SHA orienterede om, at minkhaler til webshoppen er indkøbt. 
Trøjerne blev drøftet. Der er enighed om, at vi forsøger at brug den samme leverandør som sidst. 
 
 

6. Udstillingsudvalget 
Endnu et medlemsmøde blev afholdt d. 10. april om udstilling Online. Dommere er på plads. 
Der håbes på at afholde Køge-udstilling i efteråret.  

 
 
7. Stambogssekretæren orienterer 

Intet udestår og alt kører. 
 
 
8. Potemøder 

• Medlemsmødet hos Jens Ruhnau er droppet  

• RC er kontaktet vedr. barf-fodring 

• Et møde med KVL vedr. HCM er stadigvæk under planlægning 

• Sund Liv v/Lise Bang Hansen kontaktes af PB 

• Sommerfest afholdes hos Kiri og Susanne d. 21.08, og julefrokost d. 11.12 i Spejderhytten. LHS booker 
hytten 
 



9. Infoshow/Biblioteksmøder 
Tovholder mangler til infoshow d. 15. august i Grundtvigs Kirken fra kl. 12.  Gina, Sia og Pia deltager i 

opsætning m.v. Burene skal hentes hos Mariann i Roskilde.  

 

Slagelse festuge afholdes d. 27. juni. GB kontakter Marianne Hansen mht. informationer herom. Er 

efterfølgende aflyst grundet corona.  

 

DB kontakter Maxi Zoo, Biltema og Plantorama mht. stand og infoshow. 

 
10. Bordet rundt 

BS kontakter Henriette for ændring/opdatering af gamle nyheder på hjemmesiden. 
 
GS nævner, at der kan være behov for at omskrive FB grupperegler, da der anmeldes opslag af billeder. 
 
SG kører videre med det fine arbejde vedr. giftige planter 
 
PB ønsker en arbejdsweekend på sigt.  
MIAU Nyt er udkommet sporadisk i år i modsat til tidligere hver måned. 

 
 
11. Evt. beslutninger på mail/FB til referat 

Intet 
 
 
12. To-do-listen 

Se vedhæftede bilag 
 

13. Næste b-møder 
Næste møde planlægges efter d. 6. maj, hvor BS har fået en arbejdsplan.  
 
 
 


