
Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. september 2021 hos Lisette 

Deltagere: Pia Børgesen (PB), Susanne Høj Andersen (SHA), Lisette Siigaard Henriksen (LSH), Berit Sigersen 
(BS), Gina Biolzi (GB), Dorthe Bondesen (DB), Jeanett Westergaard (JW), Mariann Zittlau (MZ) 
 
Afbud: Sia Gudmundsson (SG) 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11. august 

Godkendt  
 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 

a. Formanden 
 
PB orienterede om en klage over et medlem fra en killingekøber, der har købt 2 katte i 2020. 
Anmærkninger fra dyrlæge er ikke modtaget, ligesom mangelfulde informationer må efterlyses. 
Opdrætteren orienteres.  

 
b. FU 

LSH orienterede om flg. nyt fra FU: 

• FIFes GF afholdes i Riga, hvor Bette Lind og Inge Nord deltager fra FD 

• Der er pr. august stambogsført 48 katte flere end sidste år 

• Etik og Moral-møder er afholdt i øst og vest 

• FU afholder fysisk møde d. 9. oktober i Nyborg 
 

  
3. Kassereren orienterer 

MZ orienterede om flg.: 

• Der er pt. 313 medlemmer 

• Kassebeholdningen er på kr. 252.130 

• Grus-priserne er rettet på hjemmesiden 

• Der er problemer med at skaffe kontanter og ikke mindst mønter fra enhver bank til brug på 
udstillingerne 
 

 
4. Webmaster orienterer 

Teksten vedr. rettighed til brug af bonuskuponen er rettet på denne. 
  
 

5. Webshop 
DB orienterede om salget den sidste tid. SHA har bestilt minkhaler, og PB undersøger om muligheden 
for en leverance af vitamin-pasta fra UK. 

 
 
6. Udstillingsudvalget 

Udstillingen i Rishøjhallen i Køge er vel overstået, og efterfølgende med megen ros fra udstillerne. PB 
orienterede om de manglende sponsorpræmier til BIS. SG skal have en kæmpe ros for at skaffe BIS 
præmier i løbet af et par timer lørdag morgen. Der skal efterfølgende sendes en tak til de 2 
leverandører. Også en stor tak skal lyde til Dorthe Seierø for sponsoratet af gavekort til BIS. 

 
 
7. Stambogssekretæren orienterer 

Intet. 
 

 



8. Julefrokost 
RKs årlige julefrokost afholdes d. 11. december kl. 14 i spejderhytten, Hvidovre. LSH har bestilt lokalet. 
Der er plads til 25 personer. JW laver oplag til invitation. Som tidligere år medbringer deltagerne en ret 
samt en raflegave pr. person på ca. 25 kr.  

 
 
9. Julekort 

PB laver julekortet til medlemmerne. Gaven kan hentes på juleudstillingen, og der tages efterfølgende 
stilling til, om uafhentede gaver eftersendes med PostNord. 

 
 
10. Facebook 

FDs etiske regler skal tilføjes RKs Facebook grupper. Yderligere drøftelser af disse grupper tages på 
kommende heldagsmøde. 
 
 

11. Potemøder 
PB orienterede om flg. møder: 

• Møde vedr. fedme afholdes i Valby d. 11. oktober kl. 19 

• ABC møde med Camilla Scharff i november er under planlægning 

• HCM-møde på KU afventer, da kontaktpersonen er er på barselsorlov 
 
 
12. Infoshow/biblioteksmøder 

Intet 
 
 
13. Bordet rundt 

Under punktet drøftedes betalingsmuligheder på selve udstillingsdagen. F.eks. i form af betalt/ikke 
betalt kø.  
 
PB ønskede en tilkendegivelse af om månedens Topkat skal fortsætte på Facebook ud over den aftalte 
periode i 2020/21. Dette var der stemning for i bestyrelsen – også selvom foderpræmie ikke kan 
medfølge fremover.  
 

 
14. Evt. beslutninger på mail/FB til referat 

Intet.  
 
 

15. To-Do listen 
OK aftalen skal uddelegeres til ny tovholder, ligesom hovedsponsoraftalen også skal fornys. 
 

 
16. Næste b-møder 

Heldagsmøde d. 14. november kl. 10, Præstemarks Vænge 8, 4000 Roskilde 
Bestyrelsesmøde d. 24. november kl. 18 hos SHA i Hvidovre 
 

 
SHA 02.10.21 
 
 
 
 
 
 


