
Referat Bestyrelsesmøde i Racekatten d. 12. oktober 2018 hos Mariann 

Deltagere: Pia Børgesen, Camilla Scharff, Lene Skov Gerken, Susanne Høj Andersen, Mariann Zittlau, 
              Michael Robdrup 
Afbud: Ulrike Wahl, Linda Lloyd 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11. september 2018 

Godkendt 
 
2. Formanden/næstformanden orienterer 
a. FU 

Der er formandsvalg til FD d. 1. januar 2019, og kandidater skal indsendes til FU senest 1. november 
2018. PB kontakter BL med henblik på indstilling fra RK. 

 
En studiekreds under JYRAK har annonceret afholdelse af hobbyudstilling i Karup samme dag, som RK 
afholder udstilling. Denne er ikke ansøgt eller behandlet i FU. RK beder derfor JYRAK aflyse eller flytte 
deres hobbyudstilling.  
 
Næste FU-møde afholdes d. 24. oktober. 
 

b. Formanden 
Stambogssekretæren har nogle gange problemer med at printe labels ud fra DAOs side, og foreslår i de 
tilfælde at gøre brug af Coolrunner, hvilket bestyrelsen gav samtykke til.  
 

3. Kassereren orienterer 
Kassebeholdningen er p.t. 142.000 kr. Medlemstallet ligger på 260.  
 

4. Webmaster orienterer 
Der er ros til den nye hjemmeside fra flere fronter. 
Det skal kunne lade sig gøre, at medlemmer med opdræt af flere racer også får mulighed for at oprette 
annonce til hver race. 
Racepræsentationen (fra Lisette) skal finpudses og sendes i en højere opløsning til MR. 
 

5. Biblioteksprojekt/Infoshow 
Der afholdes biblioteksmøde i Hvidovre d. 27. oktober sammen med Vestegnens Fugleforening. Vi 
mangler en person til at hjælpe bl.a. med burpark. PB kontakter Bent Aggersbøl. 

 
6. Udstilling 

Forum, Vores levende hobby: 
Der var ca. 13.000 besøgende på udstillingen mod de forventede 20.000. Fredagen var ringe besøgt. 
Arrangørerne har takket FD for vores deltagelse. Rigtig mange af de besøgende var forbi vores 
fremvisning og internationale udstilling.  
 
Køge: 
Der var desværre tekniske problemer med vores nye udstillingssystem, som skabte udfordringer på 
flere fronter, herunder dommerfordeling og udskrivninger. Bedømmelsessedler blev drøftet ift. FIFés 
regler mht. arkivering. PB beder Anni Dahl (og MR) om at deltage som føl på en kommende JYRAK-
udstilling med henblik på at få løst uklarhederne.  
 



Der arbejdes på at finde en hal til udstillingen i maj 2019, da både Hvidovre og Herlevs skøjtebaner er 
under ombygning. Det går fint med lotteriet, hvortil der skaffes mange gode gevinster. PB ønsker et 
detaljeret udstillingsregnskab. 

 
7. To-do-listen 

Tilrettet.  
 
8. Bordet rundt 

Lene 
LGS har taget kontakt til AGRIA med hensyn til tjek af medlemmer ved brug af medlemsfordele. Da alle 
FD-klubber har samme fordel, er dette ikke et issue.  
 
Pia 
PB spurgte til, hvordan opdatering af potemøder sker fysisk. Her er ingen ændringer. Medlemmerne 
har dog selv et ansvar for at meddele, at de ønsker et medlemsmøde godskrevet. 
Der mangler idéer til potemøder. Et kunne være ”kattens og racernes historie” v/Camilla. 

 
9. Kommende møder 

23. november hos Ulrike. MR og SHA har meldt afbud. 
 
 


