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Referat fra bestyrelsesmøde 07-09-2022 

Hos: Dorthe Bondesen, Blåmunkevej 33 st. th., 2400 København NV 

Deltagere: Berit, Dorthe, Gina, Mariann, Pia, Sussi. Lisette var med online. 

Afbud fra Jeanett og Susanne. 

Referent Sussi. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt via mail, underskrives på næste møde i oktober. 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 

a. FU 
* Roskilde Dyrskue ønskes fortsat bevaret i Felis Danica regi. Fremtidigt format drøftes 
pt. mellem FU og Roskilde Dyrskue. 
* Tekst med fokus på, samt sanktioner for brug af hankat der ikke er importeret i FDkat, 
er udarbejdet og rundsendt, da dette udgør markant merarbejde for Stambogsføreren 
og FU, at reglerne ikke efterleves. 
* Fælles eksklusionstekst til vedtægterne er under udarbejdelse, så teksten er klar til 
næste generalforsamling. 
 
b. Indkommende sager 
* Medlem har købt en kat der efterfølgende blev syg. Pia har bedt om mere info og 
uddybning af, hvordan vi kan hjælpe i sagen. 
* Sælger vil ikke returnere depositum, efter reserveret killing blev syg hos opdrætter. 
Racekatten kontaktede opdrætters klub for assistance, og sagen blev løst i løbet af 24 
timer. 
* En opdrætter står til 6 mdr. karantæne for salg af kat uden medfølgende stamtavle. 
Pia bringer den videre til Racekattens FU-medlemmer for videre behandling. 
Racekatten har efterfølgende fået stamtavlen eftersendt til køber, så den del er på 
plads. 

 
3. Kassereren orienterer 
* Der er 301.439,98 på vores bankkonto. 
* 01-09-2022 har vi betalt 26.639,- i moms. 
* Udstillingsgebyr stiger fra 275,- til 300,- pr. 01-10-2022 (vedtaget af Felis Danica). Det 
besluttes at priserne fremover for Racekattens medlemmer vil være 250,- for 2. kat og 200,- 
for 3. kat. Nationale klasser (veteran, pensionist, opdræt og avl) er som hidtil gratis for 
Racekattens medlemmer, og det besluttes at prisen for andre stiger fra 75,- til 100,-. Kuld er 
fortsat gratis for Racekattens medlemmer og koster fortsat for andre 300,-. 
* Der er ønske om gavekort til Racekatten på valgfrit beløb, hvilket der er enighed om 
fremadrettet. 
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4. Webmaster orienterer 
* Månedens kat på Racekattens hjemmeside skal fremadrettes sendes til webmaster klart til 
upload. 

 
5. SoMe 
* Yasmin og Carina gør det rigtig godt på TicTok og Instagram. Yasmin og Carina har spurgt om 
de må lave en konkurrence om hvad Racekattens SoMe skal hedde, og det er godkendt. 
* ”Racekattens Killingeliste” på Facebook. Der er mange anmeldelser, og gruppen er lukket ned 
en gang tidligere. Det besluttes, at hvor der i gruppens regler nævnes ”Klubben” eller 
”Hovedklubben” ændres til ”Foreningen” eller ”Hovedforeningen”, i et forsøg på at undgå at 
minimere anmeldelser. Der laves en skabelon til hvad folk må skrive i deres opslag, så alle 
opslag er ens = burde resultere i færre anmeldelser. 
 
6. Udstillingsudvalget orientering/beslutninger 
* Køge udstilling 24+25-09-2022. Der er 180 katalognumre pr. dag, og lørdag er næsten 
udsolgt, hvorfor der bliver inviteret en dommer mere. 
* Michael Robdrup har lavet en video til udstillingssystemet. Den skal fremover fastgøres på 
hver Facebook begivenhed for udstillinger, og Berit informerer webmaster når videoen er 
færdigredigeret. 
* Racekatten har 80-års fødselsdag næste år i 2023. Dommerne fra maj udstilling, der boede 
på et ikke så optimalt hotel, inviteres også til maj udstilling i 2023, hvor fødselsdagen fejres 
sammen med Topkatte. Hotel Marina på Vedbæk Strandvej overvejes til dommerne evt. 
sammen med en showmiddag.  
 
7. Stambogssekretær orienterer 
* Intet at nævne. 
 
8. Potemøder 
* Pia orienterede om de fremtidige planlagte møder. 
* Julefrokost er søndag d. 11-12-2022 i Spejderhytten i Hvidovre. 
 
9. Infoshow/Biblioteksmøder 
* Intet at nævne. 
 
10. Racekattens 80-års jubilæum 19-08-2023 
* Medlemmer inviteres til sommerfest i Lille Friheden i Hvidovre.  
 
11. Bordet rundt 
* Der overvejes muleposer med Racekattens logo. Det er svært at finde en ordentlig kvalitet til 
en slutpris som folk vil betale. Vi undersøger nærmere. 
* Afhentning af pokaler. Berit har ikke så meget plads – hvor skal pokalerne så være? ”Pokal 
René” må ikke aflevere dem før fredag. 
 
12. Evt. beslutninger på Mail/FB til referat 
* Intet at nævne. 
 
13. To-do listen 
* Intet at nævne. 


