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Referat af bestyrelsesmøde 14-10-2022 

Hos: Pia Børgesen, Lindevej 25, 4140 Borup 

Deltagere: Berit Sigersen (BS), Dorthe Bondesen (DB), Gina Biolzi (GB), Jeanett Westergaard (JW), Lisette 
Siigaard Henriksen (LSH), Pia Børgesen (PB), Sussi Dec Jensen (SDJ). Susanne Høj Andersen (SHA) var med 
online. 

Afbud: Mariann Zittlau (MZ). 

Referent: Sussi Dec Jensen. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
* Godkendt via mail, underskrives på næste møde i november. 
 

2. Formanden/næstformanden orienterer 
a. Formanden/indkomne sager 
* Ingen sager siden sidst. 
b. FU 
* Der gives en del advarsler til folk vedr. manglende obligatoriske attester, som først 
fremsendes ved ansøgning om stamtavler på killinger, der skal være foretaget før parring. Det 
drejer sig især om HCM-attester for BSH/BLH, og der er taget kontakt til den pågældende 
Specialklub, så der kan drøftes et samarbejde for at gøre opmærksom på det stigende problem. 
* Roskilde Dyrskue. Lisette forsøger at få fat på de rigtige kontaktpersoner, og det er ikke let.  
* Felis Danica topkatte point. Tidligere er der sendt fysiske kataloger, men nu sender vi i stedet 
resultatlisterne online, hvilket er godkendt af Pia Nyrup, der er ansvarlig for Felis Danicas 
topkatte. Michael Robdrup har påtaget sig opgaven med at sende resultat lister for Racekatten. 
* Kattemagasinet sendt med posten sendes en del senere end onlineversionen. Susanne har 
fulgt op på dette, og Mariann har sendt bladet til de 3 Racekatten medlemmer der endnu ikke 
har modtaget deres fysiske blad. 
 
 

3. Kassereren orienterer 
* Der er 293.204,55 på vores bankkonto. 
* Der tales om, at ift. andre klubber der er blevet snydt med deres kassebeholdning, senest en 
svensk klub, vil bestyrelsen gerne på næste bestyrelsesmøde tale om, hvordan Racekatten bedst 
muligt kan forsøge at sikre Racekattens penge. 
 

4. Webmaster orienterer 
* Bestyrelsen vil gerne give hjemmesiden et løft. Berit kontakter webmaster. 
 

5. SoMe 
* Yasmin og Carina gør det fortsat rigtig godt på TicTok og Instagram. 
* Bestyrelsen bakker op omkring gåtur for Agria, der falder på samme dato som Daraks kommende 
udstilling i Ølstykke. 
* Der er kommet en ekstra administrator i ”Alle os med Racekatte”, og gruppen fungerer bedre nu. 
Gruppen ”Racekattens Killingeliste” fungerer også bedre, efter der er lavet en skabelon med 
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hvilken tekst man skal inkludere, når man vil lave et opslag. 
 

6. Udstillingsudvalget orientering/beslutninger 
* Lisette er tilbage i udstillingsudvalget, selv om hun ikke kan være fysisk til stede på alle 
udstillinger pga. arbejde. 
* Haller og forplejning bliver dyrere, bl.a. pga. at der ikke er cafeteriaer i hallerne. 
* Dorthe har bestilt medaljer til NOM og BIV til udstillinger i 2023. Dette pga. Racekattens 80-års 
jubilæum og for at gøre noget andet end vi plejer. 
* Showmiddag. Lisette er i gang med at undersøge muligheder 2 forskellige steder, men desværre 
er folk er ikke gode til at svare tilbage, så vi kan komme videre. 
 

7. Stambogssekretær orienterer 
* Intet at nævne. 

 
8. Potemøder 

* Pia har gang i forskellige fremtidige/potentielle potemøder. 
 

9. Infoshow/Biblioteksmøder 
* Sussi vil forsøge at kontakte de forskellige mulige steder, hvor der kan holdes 
infoshow/racefremvisninger. 
 

10. Racekattens 80-års jubilæum 
* Festudvalget til sommerfest 19-08-2023 kommer til at bestå af: Gina, Jeanett, Lisette og Susanne. 
 

11. Julefrokost 
* Der er mest stemning for smørrebrød, i stedet for at hver medbringer en ret. Dette også pga., at 
vi måske går covid-19 tider i møde. Berit undersøger priser hos en leverandør. 
* Der vil være pakkeleg hvor prisen er 30 kr. 
 

12. Julebrev 
* Racekatten sender julebrev til deres medlemmer. Vi forsøger om vi kan finde minkhaler nok til at 
sende med. Susanne rykker leverandør ift. om vi kan få flere. 
 

13. Bordet rundt 
* Dorthe spørger, om vi kan komme med gode idéer til hvad vi kan sælge i poteshoppen. Der bliver 
talt om fasanfjer og påfuglefjer. 
* Jeanett beder om idéer til topkatte præmier til næste år. Vi vil tale om det på næste møde. 
* Pia nævner, at når vores folder skal opdateres, skal vi rette killingealder ved flytning samt 
hovedsponsorer. 
* Der tales om, hvad det kræver at være hovedsponsor for Racekatten. 
* Alle bedes til næste bestyrelsesmøde overveje forslag til konkurrencer i Racekattens lukkede 
Facebookgruppe. 
* Alle bedes til næste bestyrelsesmøde overveje forslag til hvordan vi får mere liv i Racekattens 
lukkede Facebookgruppe. 

 
14. Evt. beslutninger på Mail/FB til referat 

* Intet at nævne. 

 

15. To-do-listen 

* se bilag 

 

 


