
Referat af Racekattens ordinære generalforsamling afholdt den 18. februar 2021, kl. 18.00 – 

online  

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling. 40 medlemmer (inkl. bestyrelsen) var fremmødt, 
heraf var 35 stemmeberettigede. 
 
 
1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog som dirigent Camilla Scharff, der blev enstemmigt valgt. 
Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet og beslutningsdygtig trods afholdelse online. 

 
 
2. Valg af stemmetællere 

Ingen, da mødet blev afholdt digitalt.  
 

 
3. Bestyrelsens beretning v/formanden 
Kære medlemmer, velkommen til Racekattens først virtuelle generalforsamling. 
Jeg vil gerne starte lidt baglæns. Nemlig med at takke alle i bestyrelsen og udstillingsudvalget, vores 
webmastere og stambogssekretær, vores konsulenter, revisorerne, samt foredragsholderne der sammen 
har fået hverdagen til at fungere og som binder vores aktiviteter sammen i klubben.  
Tak fordi I vil bruge så meget af jeres fritid på at mødes på hverdagsaftner (nu også virtuelt), og planlægge 
klubbens fremtid, og bruge jeres fritid på medlemsmøder, store og små arrangementer, sørge for at være 
det venlige ansigt ud til klubbens medlemmer - I fortjener alle et stort skulderklap - uden jer, ingen 
forening! 
 
Et skridt frem og to tilbage, det er sådan verdenssituationen med Covid-19 ser ud lige nu.  
Men trods de mange udfordringer vi er blevet stillet for i Racekatten, så syntes jeg, at vi er kommet et 
skridt videre. 
Racekatten er nu ikke længere den mindste klub i forhold til plenarerne i Felis Danica, vi har taget et skridt 
foran Darak. Det kan vi takke alle vores opdrættere, for det er jer der har gjort det godt og søgt en masse 
stamtavler til jeres killinger - tak for det! 
Der var omkring 44 opdrættere, der meldte deres killingekøbere ind i 2020, hvilket resulterede i 82 nye 
medlemmer. Det var Dorina Jacobsen der vandt med 11 killingekøbere, så der er en præmie på vej til 
Dorina. Tusind tak til jer alle for den gode indsats, bliv gerne ved med det. 
 
Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder. Vi har både holdt fysiske møder og også lært at bruge Teams i 
den sidste tid, da forsamlingsforbuddet forhindrede os i at mødes fysisk.  
 
Katteudstillinger, ja det er noget vi næsten har abstinenser over ikke at have været på. 
Hele 3 gange i 2020 måtte vi aflyse køreklare udstillinger. Der har endda været fundet på nye og alternative 
måder at afholde udstilling på, når forsamlingsantallet højst måtte være på 50 personer. Og vi havde 
glædet os til at prøve denne udstillingsform af.  
Meget heldigt, kunne vi aflyse uden de store omkostninger, kun et par enkelte dommerrejser kunne ikke 
refunderes. Så det var rimeligt billigt sluppet. Efter de mange aflysninger, valgte vi at springe ud i et virtuelt 
show. Og vi syntes det var en succes! Vi kunne have ønsket os flere tilmeldte katte, men alt nyt kan være 
svært. Men det blev et par hyggelige timer med en snert af rigtig udstilling. 
 
Da topkattene skulle have været fejret på Hårlev-udstillingen, besluttede vi at de alligevel skulle fejres med 
manér. De heldige ejere af de smukke topkatte var inviteret til en bid brød og deres længe ventet præmie 
for årets topkat 2019. Præmierne blev overrakt til de siddende vindere og i god afstand. 
 
I et tidligere kattemagasin skrev jeg, at jeg har været lidt overrasket i den senere tid, det er åbenbart 
blevet” in”, at lave falske profiler og søge oplysninger på andre opdrættere under falske præmisser. Dette 
gøres for at skade andre. Dette er en hobby, hvor mange har en stor passion, og mange har det som en 
livsstil, og der bør være plads til alle, også selvom man ikke er enige.  



Det er nu også sket i vores egen gruppe ” Alle os med Racekatte” på Facebook. Vi er blevet anmeldt, men vi 
ved ikke for hvad, og vi har nu en advarsel hængende over hovedet. Derfor har vi valgt at alle opslag skal 
godkendes i en periode. Vi er så få i dansk kattesport, så lad os samarbejde i stedet for at bekrige hinanden. 
Administratorerne laver et stort arbejde, men de kan ikke være på 24/7. Tak til jer for det store arbejde i 
gør i alle Racekattens grupper.  
Nu - vi er ved grupper, så fik Racekatten også en ny gruppe i året der er gået. Det er Racekattens lukkede 
medlemsgruppe, og det vores fornemmelse at medlemmerne er glade for den. Vi har i året der er gået 
afholdt en del konkurrencer for medlemmerne både månedens klubkat og tip en 13´er, og vi håber at finde 
på flere af disse sjove konkurrencer for jer medlemmer. 
Vi i Racekatten vil gerne favne alle, så længe man vil dansk kattesport det godt, og vi er en klub som ikke vil 
lade sig kue af Covid-19. Vi bliver ved med at finde på og tænke ud af boksen, for vi må nok indse at vi 
kommer til at leve med Covid-19 i længere tid. 
 
Tusind tak til Poul Kiærulf, for at have mod på at give det første forsøg i denne nye virtuelle verden for os, 
og det er gået over al forventning siden. Vi har haft stor succes med alle vores virtuelle potemøder. Og vi 
har haft mange af dem i året der er gået, faktisk hele 12 emner, og et par som blev gentaget.  
Vi nåede dog et par fysiske møder, inden verden blev en anden. Vi startede året med et besøg hos Stig 
Feldballe med emnet FIP. Derefter havde vi to møder med Jan Kragh og Charly Riis med emnet genetik. 
Vores første virtuelle medlemsmøde var med Poul Kiærulf, hvor vi havde om emnet virtuelle parringer. 
Så havde vi Katte opdrættets ABC-del 1 og del 2 med Camilla Scharff. 
Vi har været på Virtuel havevandring med Poul Kiærulf hjemme hos Bent og Annie Aggersbøl. Poul og jeg 
har også afholdt et virtuelt pelsplejemøde. 
Så havde vi endnu et fysisk møde - Racekatten var med medlemmerne på aftensbesøg i Zoo i september. 
Vi var på besøg hos en opdrætter af Maine Coons, Annette fra Maxi Coon, og hvor Michelle Garnier var 
gæsteforedragsholder. Det var også her, der var en journalist, som lavede en fin artikel i dagbladet 
Information. 
Vi havde et virtuelt møde om FIFe’s Easy Mind System (EMS-koder) med Bette lind. 
Endnu et virtuelt møde hvor Bette Lind fortalte os om, hvordan den nye stamtavlebase FDkat virker. 
Et virtuelt møde om at være ny på katteudstilling, som blev så langt, at vi måtte dele det over to aftener 
med Poul. 
I år har vi nået et virtuelt møde om kontrakter med Camilla Scharff. 
Alle møderne har været godt besøgt, og det er noget vi forsætter med, - men vi glæder os også til, vi kan se 
hinanden igen fysisk. 
 
Camilla valgte at trække sig som formand for Felis Danica. Du skal have tak for tiden som FDs formand. Vi 
håber at du ikke forsvinder helt ud af dansk kattesport, men igen får lyst til at komme tilbage og arbejde 
med os andre i Racekatten.  
Vi kan samtidig glæde os over at Bette Lind vores tidligere FD-formand og vores nuværende stambogsfører, 
har sagt ja til at stille op som formandskandidat. Det glæder os, og Racekatten bakker 100 % op om Bettes 
kandidatur. Da der ikke var andre modkandidater ved deadline, så kan man vel meget passende ønske 
Bette tillykke med posten. 
 
Vi afsluttede 2020 med at sende julekort og en lille julefisk til alle medlemmerne. Det virkede som om, at 
både medlemmer og jeres kære katte blev rigtige glade for den lille julehilsen. Det varmede bestyrelsen 
med alle de søde tilkendegivelser på Facebook. 
 
Tak til alle klubbens sponsorer og for de mange fine præmier til klubbens medlemmer.  
Tak til jer alle for at være en del af Danmarks hyggeligste katteklub! 

 
 
 

4. Meddelelse om evt. æresmedlemmer 
Ingen indstillinger. 

 
 
 
 



 
 
5. Regnskab for 2020 

Kassereren fremlagde det på mødet omdelte regnskab for 2020 og fremhævede flg.: 

• Kassebeholdningen ligger stabilt på ca. kr. 220.000, og driftsomkostningerne ligger jævnt ift. sidste 
år 

• Medlemstallet pr. 31.12.20 ligger på 323 

• Der er i år søgt 851 stamtavler samt 24 stamnavne, hvilket er et meget flot resultat 

• Udgifterne på udstillingsposten på ca. kr. 6.000 andrager rejseomkostninger til dommere, som ikke 
kunne afbestilles 

• Der er i år brugt penge på udsendelse af julegaver til medlemmerne, ligesom der også er brugt flere 
penge på topkatte-præmier 

• Posten vedr. hensættelse til bure er korrigeret for årene 2014-2019 og andrager kr. 91.517 

• Der er i år et overskud på kr. 33.904 
 

 
Der var positive tilkendegivelser til bestyrelsens tiltag for udsendelse af julekort samt gave til 
medlemmerne. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 
 
6. Vedtægtsændringsforslag 

Bestyrelsen foreslog følgende ændringsforslag: 
 
1. 
§6 Generalforsamling 
Stk. 4 Lovændringer og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til 
formanden senest den 15. december året før generalforsamlingen. 
Alle forslag fra Racekatten til Felis Danicas plenarforsamling skal være godkendte af Racekattens 
generalforsamling. 
Ændres til: 
Stk. 4 Lovændringer og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til 
formanden senest den 1. december året før generalforsamlingen. 
Alle forslag fra Racekatten til Felis Danicas plenarforsamling skal være godkendte af Racekattens 
generalforsamling. 
 
Motivation: 
Det er en stor arbejdsbyrde, vi lægger på bestyrelsen og web-masteren lige op til jul, at skulle samle og 
udsende medlemsbrev få dage før jul. 

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
2. 
§ 8 Stemmeret, valgbarhed & afstemninger 
Stk. 1 Stemmeret på en generalforsamling fordrer et medlemskab på minimum 3 måneder umiddelbart 
inden generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen 
afholdes. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret. 
Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 18 år med stemmeret. Der kan fra samme husstand 
kun være et medlem af bestyrelsen/en suppleant. 
Stk. 3 Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, undtaget lovændringer, 
hvortil kræves mindst 2/3 flertal. I begge tilfælde af samtlige afgivne stemmer. 
Når lovændringer vedtages, skal bestyrelsen offentliggøre dem på klubbens hjemmeside i forbindelse 
med offentliggørelse af referat fra generalforsamlingen. 
Skriftlig afstemning finder sted blot ét medlem ønsker dette. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 



Tilføjelse til § 8: 
Stk. 4. Hovedmedlemskab (1 person) giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen. 
Husstandsmedlemskab (2 eller flere personer over 16 år) giver ret til op til 2 stemmer på 
generalforsamlingen, 1 stemme pr. person.  
Stemmeretten kan kun benyttes ved fremmøde. 
 
Formanden begrundede forslaget, som er fremsat på baggrund af ønske fra husstandsmedlemmer, som 
ønsker særskilt stemmeret.  
Det blev under punktet præciseret, at det er antallet af stamtavler der udløser antallet af plenarer, 
hvorimod det er hovedmedlemmerne, der har stemmeret til Felis Danicas formandsvalg. 
 
Forslaget faldt med 16 stemmer imod, 17 for og 2 hverken for eller imod. 
 
 

7. Indkomne forslag 
Ingen forslag  

 
 
8. Budget for indeværende år 

Kassereren fremlagde det på mødet omdelte budget for 2021 med flg. Bemærkninger: 

• På trods af det fine regnskab for 2020 med hensyn til stamtavleindtægter, sættes budgettet som i 
2020 

• Posten vedr. forsikringer er forhøjet grundet indeksregulering, ligesom julegaveposten ligeledes er 
forhøjet 

• ”Klubkat” er en ny post  
 

På spørgsmål fra generalformsalingen kunne kassereren oplyse, at posten for ”udgift til JYRAK” 
vedrørte leje/brug af deres udstillingssystem. 

 
Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget. 

 
 
9. Fastsættelse af kontingent for næste år 

Det af bestyrelsen fremsendte forslag blev trukket, da forslaget også indeholder stemmeret for 
medlemmer til vedtægtsændring § 8 vedr. stemmeret for hoved og husstandsmedlemmer, som faldt 
under pkt. 6. 

 
 
10. Valg af kasserer 

Mariann Zittlau Jacobsen modtog genvalg og blev valgt for 2 år. 
 
 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lisette Siigaard Henriksen og Susanne Høj Andersen modtog genvalg og blev valgt for 2 år. 
Bestyrelsen foreslog derefter Dorthe Bondesen til bestyrelsen (som erstatning for Marianne Hansen). 
Dorthe blev herefter valgt for 1 år.  

 
 
12. Valg af 2 suppleanter 

Gina Biolzi og Sia Gudmundsson modtog genvalg og blev valgt. 
 

  



Bestyrelsen udgør herefter: 
Formand Pia Børgesen, på valg i 2022 
Kasserer Mariann Zittlau Jacobsen, på valg i 2023 
Best.medlem Susanne Høj Andersen, på valg i 2023 
Best.medlem Lisette Siigaard Henriksen, på valg i 2023 
Best.medlem Dorthe Bondesen, på valg i 2022 
Best.medlem Jeanett Westergaard, på valg i 2022 
Best.medlem Berit Sigersen, på valg i 2022 
Best.suppleant Gina Biolzi, på valg i 2022 
Best.suppleant Sia Gudmundsson på valg i 2022 

 
 
13. Valg af 2 revisorer  

Pia Sørensen og Susan Jonassen blev genvalgt. 
 

 
14. Valg af 2 revisorsuppleanter 

Annie O Dahl og Poul Kiærulf blev genvalgt. 
 

 
15. Forslag til Plenarforsamlingen 

Lisette Siigaard Henriksen fremlagde de forslag, som bringes på Plenarforsamlingen d. 18. april 2021.  
Den del af plenarforsamlingen - hvor forslagene skal drøftes er rykket - i håb om at det – til den tid vil 
være muligt at mødes fysisk. På baggrund af denne tidshorisont samt at Felis Danicas to andre 
hovedklubber først holder generalforsamlinger tæt på plenarforsamlingen, var det bestyrelsens forslag, 
at Racekatten afholder et medlemsmøde, hvor forslagene drøftes yderligere.  
Generalforsamlingens bemærkninger blev taget til efterretning. 
 
 

16. Eventuelt 
Brian Daugaard udtrykte ros for bestyrelsens alternative tiltag i disse corona-tider. 
 
Formanden takkede for de fine ord samt for deltagelse i et godt online-møde. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40 
 
 
 
 
 

     
 
Dirigent Camilla Scharff              Formand Pia Børgesen 
 
 
 
 
 
Referent Susanne Høj Andersen 


