
Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. november 2021 hos Susanne 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Mariann Zittlau (MZ), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen 
(LSH), Berit Sigersen (BS), Gina Biolzi (GB), Dorthe Bondesen (DB), Sia Gudmundsson (SG) 
 
Afbud: Jeanett Westergaard (JW) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. september  

Godkendt  
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 

a. Formanden 
PB orienterede om en klage modtaget fra en killingekøber over et medlem, hvor der bl.a. var brud 
på stamtavlereglerne. Klagen blev efterfølgende direkte videresendt til FU til behandling.  
 

b. FU 
LSH orienterede om flg. nyt fra FU: 

• Der har været en del personsager, primært vedr. manglende stamtavler (repræsenteret af alle 
H-klubber) 

• Pasningsvejledningen er nu udarbejdet og genoptrykt i FD-regi 

• Priser for 5-8 generations stamtavler er fjernet 

• Der arbejdes videre med PR-tiltag for FD 

• Næste FU-møde afholdes d. 8. december 
 

  
3. Kassereren orienterer 

MZ orienterede om flg.: 

• Der er pt. 330 medlemmer 

• Kassebeholdningen er på kr. 355.248 

• Underskrevet bilag fra banken er vedlagt referatet (papirudgaven) 
 

 
4. Webmaster orienterer 

Bestyrelsen godkendte webmasters behov for et antivirusprogram, hvilket andrager kr. 20 pr. måned.  
  
 

5. Julemedlemsudsendelse 
Udsendelsen skal som tidligere indeholde: Formandens leder, Indkaldelse og dagsorden til kommende 
generalforsamling, indkomne forslag, meddelelser om kontingent samt info om topkatte.  
SHA indkalder materiale fra PB, LSH, MZ, JW og adviserer webmaster om deadline for udsendelse til 
medlemmerne, som er d. 13. december.  

 
 
6. Generalforsamling 

Afholdes i Frihedens Idrætscenter, 2650 Hvidovre d. 17. februar 2022 kl. 19.00. Bestyrelsen mødes kl. 
17.00. 
 

 
 
7. Webshop 

Intet. 
 

 



8. Topkat 2021 
Det blev pga. corona-situationen besluttet at reducere pointgivningen for Topkat 2021, som sættes til 
min 300 point mod de sædvanlige 500 point. JW udarbejder/tilretter reglerne for i år inden næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Topkattene fejres på Racekattens udstilling i Birkerød om lørdagen. 

 
 
9. Udstillingsudvalget orienterer 

Der er udsolgt til Racekattens udstilling i Hårlev i december. 
Endnu engang stor ros til SG for arbejdet med at få sponsorgaver i hus. 
Royal Canin er i hus som sponsor til kommende udstillingsår. 
Priser på webshop vedr. udstillingsdelen blev drøftet. PB og LSH udarbejder et tydeligt forslag til 
fremsendelse til bestyrelsen inden næste møde. 
 

 
10. Stambogssekretær 

Intet 
 
 

11. Julefrokost 
Julefrokosten afholdes d. 11. december, og deadline for tilmelding er d. 1. december. Efter indkomne 
tilmeldinger sendes et link til deltagerne til brug for bestilling af mad. Deadline for madbestillingen er 
en uge før afholdelse. JW har opgaven hva. mad, og SHA sender deltageroplysninger til JW efter endt 
deadline 1. december. 

 
 
12. Julekort 

Det af PB udarbejdede julekort er sendt til tryk. Medlemmerne er/bliver opfordret til at hente deres 
julegave på udstillingen i Hårlev, så vi derved har mulighed for at spare dyre portokroner.  

 
 
13. SoMe 

Blev drøftet på arbejdsmødet d. 14. november, og notat er udsendt herfra.  
 

 
14. Potemøder 

ABC-møde vedr. nyt opdræt mv. afholdes d. 18. januar med en fin tilslutning p.t.  
Julefrokost afholdes d. 11. december med mindre deltagelse p.t. 
 
 

15. Infoshows 
Kommende planer er arrangeret i samarbejde med Vestegnens fugleforening v/Grundtvigs Kirken og i 
Avedøre (omegn) – som tidligere år.  

 
 

16. Bordet rundt 
 
LSH 
Spurgte til eventuelle problemer med ”våde kuverter” ifm. leverancer af stamtavler med DAO. Det 
synes ikke at være et problem. 

 

 

 



17. Evt. beslutninger på mail/FB til referat 
Intet 
 
 

18. To-do-listen 
Ajourført. Se bilag 2. 
 
 

19. Næste møde 
Teammøde d. 7. december kl. 17.00 vedr. eventuelle indkomne forslag til GF. 
 

 
SHA 25.11.21 
 
 
 
 


