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BESTYRELSEN

Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5

9220 AalborgØ
tlf. & fax 98 15 93 18

Email: jyrak@pip.dknet.dk
Træffes efter kl. 19.00

Sekretær & kontakt nye medlemmer:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
tlf. 86 96 50 96
Træffes efter kl" 19"30

Næstformand:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Åbybro
tlf. & fax 98 26 87 05

Katterigodkendelser:
Carsten Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Åbybro
tlf. 98 26 90 50

Kasserer:
Linda Palm
Nordkanalvej 8, Ginnerup
8500 Grenå
tlf.87 79 50 50 fax. 87 79 50 60
Email: linda@palm.dk
Giro nr. 5 06 85 09

Suppleant &
Præmiesekretær:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270Klarup
tlf. 98 31 86 42

Stambogssekretær
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
tlf.86 98 76 82

Suppleant:
Bo Lyng Christensen
Risdalsvej 25
8260 Viby J
tlf. 86 11 81 75

Udstillingsleder:
Kirsten Madsen
Sønderbro I I
6100 Haderslev
tlf. & fax 74 53 23 96
Træffes efter kl. 19.00

Udenfor bes§relsen:
Kontakt til nye medlemmer
Karen Mette Have Kristensen
Roslewej 12, Jebjerg
7870 Roslev
tlf.97 57 45 59

JYRAK's email:
jyrak@pip.dlnet.dk

JYRAK's Internetadresse:
htp://wwwjyrak.dk



FORMANDEN HAR ORDET...! ! !

Kære medlem af Jydsk Racekatte Ktub.
Du sidder nu med 2. årgang af "Hvæssebrættet"
Nyhedsbladet, som udkommer i april med referatet
fra vores generalforsamling og i november/december
saflrmen med udsendelsen af girokort.

Efter at vi har ffiet KatteMagasinet i stedet for vores tidligere
medlemsblad, har det vist sig, at det er svært at få referater fra vores
B-møder ud til medlemmeme. Vi kunne selvfølgelig udsende referater
til alle medlemmer, men det vil være en meget bekostelig affære, så
derfor vil vi gøre det således, at du kan bestille referater hos sekretær
Klaus Donneborg. Du skal blot sende kr. 50,- i frimærker til Klaus til
dækning af porto for et helt år, startende fra 1. møde efter GF.
For at minimere vores portoudgifter, har vi vedlagt forskellige blan-
ketter, som vi beder dig gemme og kopiere, når du skal bruge dem.

Fra JYRAK's bestyrelse sendes de bedste hilsner til dig og dine katte.

Dorte Kaae
Jydsk Racekatte Klub

Paul Christensen Linda Palm Klaus Donneborg Carsten B. Lassen

Helen Tøttrup Kirsten Madsen Bodil Eggebrecht Bo L. Christensen



Grethe S. Hansen
Bopladsen 13 b
9230 Svenstrup
Tlf.98389452

Lis Rhymer Friis
BøgebjergT
5471 Søndersø
Tlf. 64891503

Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051Alminde
Ttf.7s554419

Greda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf.7s6r3487

Sonja Kristensen
O.J. Steinkesvej 4
9900 Krederikshavn
Ttf.98428514

Kirsten Buna
Sjølundsparken 25
3150 Hellebæk
Ttf.49709660

KONSULENTER

ØVRIGE
Kokarder:
Irene Kalser
Ridderhatten 225
5220 Odense SØ

Burparken:
Pierre Deleran
Hennekesdamvej 3 C, Jels
6630 Rødding
Ttf.74553076

Kontakt nye medl:
K.M.H. Kristensen
Roslewej2l, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf.87s74ss

REDAKTION
Ansvarshavende:
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Yvonne Larsen
Gl. Kirkevej 4, Thorup
9330 Dronninglund
Tlf. 98857201

Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220Brabrand
Ttf.86256286

Helle Høybye
Dons Landevel 223
6051 Alminde
Tlf .7555Mt9

Opsætning m.m.:
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9220 AalborgØ
TIf.98r59318
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Foto:
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Ginnerup
8500 Grenaa
T1l 87795050



LP UDSTILLINGSSEKRET
Læs her, hvordan du gør livet lettere for udstillingssekretæren!

Ca.2 måneder før en udstilling begynder tilmeldingerne at vælte ind
af døren. Så går det løs! Telefonen gløder og faxen løber tør for papir.
Ja, det er nu ikke helt sandt, for telefonen gløder først 14 dage før ud-
stillingen, efter sidste tilmeldingsfrist. For god ordens skyld, skulle jeg
måske fortælle, at sidste tilmeldingsfrist er 1 maned før udstillingen!
Tilmeldingsblanketterne har der været mange versioner af, men fra nu
af skal man bruge blanketten fra KatteMagasinet. Det er en fælles
blanket for samtlige danske udstillinger. Tag den ud og kopi6r den, så

løber du aldrig tør! Alt skal udffldes korrekt og med BLOK-
BOGSTAVER. Du skal også udfflde den nederste del, som jeg re-
turnerer senest 14 dage før udstillingen sammen med et girokort.

Udfyldelse af tilmeldingsblanketten:
Tag kattens stamtavle frem og udfyld så tilmeldingsblanketten.

Stambogsnr.: det er din kats "cpr-nr." Det er det nurnmer, der starter
med FDLO... eller FDRIEX....

EMS nr. er kattens "race- og farvekode". Eks.: PER a eller SIA d 21
Har du en MCO, NFO, BML, CRX, DRX er det en god ide, at skrive
gruppenummer i stedet for EMS nr.

Kattens navn er din kats FULDE navn, som står i stamtavlen.
Har du en kat der udstilles meget, kan jeg anbefale, at du udfylder en

blanket med de ting der ikke ændres @Å MASKINE), og simpelthen
kopierer den. Så slipper du for krampe i fingrene og har altid en ty-
deligt udfyldt blanket. Så behøver du jo kun at skrive udstillingsstedet
og sætte et kryds i klassen.
Husk også, at jeg kun tager tilmeldinger til JYRAK's udstillinger. An-
dre klubbers udstillinger og udstillinger i udlandet sendes til udstill-
ingssekretær udland og øvrige DK-klubber - pt. Klaus Donneborg.

Send tilmeldingsblanketten pr. brev, idet en fax ofte mister farven i lø-



bet af kort tid og derfor ofte er meget vanskelig at læse.
Når du - i god tid - har udfyldt din tilmelding korrekt med læselige
BLOKBOGSTAVER eller på maskine, er jeg en glad udstillings-
sekretær. Og skulle du have flere spørgsmåI, er du velkommen til at
ringe

Udstillingsleder
Kirsten Madsen.

STAMTAVLER

Når du skal have stamtavler, så husk at ved hankattens første kuld skal
der indsendes kryptorchidattest. Medsend en kopi af stamtavlens yder-
side, hvor dyrlægen har attesteret. Begge forældre skal være registreret
i rette ejers navn. Evt. titler skal være indsendt til Felis Danica.
Sælges en killing på afbetaling, er det den som har stamtavlen, der be-
tragtes som ejer. Katten ejerskiftet ved at indsende underskrevet ejer-
skiftebevis eller stamtavlen med oplysning om ny ejers navn og
adresse.

Når du sender stamtavlerekvisitionen, vedlægges check på stam-
tavlegebyr * porto, eller kopi af giroindbetaling. Hvis der ikke forud-
betales, bliver der opkrævet ekspeditionsgebyr på kr. 25,- sarnt
postopkrævningsgebyr.

HUSK PORTO
1-3 stamtavler kr.5,00
3-9 stamtavler kr. 8,75
over 10 stamtavler kr. 15,00

Stambogssekretær
Bodil Eggebrecht
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Jydsk Racekatte Klub



Eks. på tilmelding til udstilling
Udstillinsssted ÅfhUS

Tilmeldingsblanket
til udstillinger i Danmark Dm Lllll-1997

stamb@snr FD LO 74579 er,rs nr SIA tl
Kattensnavn DK Who's

r,ot01/01-1997 Hm DS H,n fl

n-u Siameser r".u Bruilmasket

ra Selween Bhre Georsio Er,rsnr.SIA a

," DK Who's Hvem .rs n" SIA n

o*,*", M.M. Jensen

Eis ftilltu

ru*"" Kringlegade l0 rc,u J)rak
p*rn,. 8000 ,, Århus C

' fq MCO, NFO, TUA, CRX og GRX skrives gruppenr. + EMS nr.
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12.
14.
15.

16.

17.
18.

r9.

Euopa Chmpion
Euopa Pr€miq

Grmd Inr Chmpion
Grmd Int Piemis
Int. Champion

Int. Prmiq
Champion

Prmia

Ungdyr

Killing
Huskat

Avl
Op&æt
Veteran (6-10 år)

Pensionist (ovø 10 år)

Kuld (3.1 mdr., mindst 3)

Fuvebedmmelse
Uden for bedmmelse
Til salg

(ovq l0 mdr.)

(ovø l0 mdr.)

(6-1 0 mdr.)

(3-6 mdr.)

Undertegnede erklærer hermed at have sat sig ind i gældende udstillingsregler, og erklærer samtidig på tro og love, at
katten ved tilstedeværelsen på udstillingen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA
karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret af eller udsat for smitsomme sygdomme.

Nedenståmde s,tal ud$lds af tilrneldam

Udrylds med tydelig naw og adresse

M. M. Jensen

Kringlegade 10

8000 Århus C

Det bekæftG hwed, at

DK Who's Insentinq

q tilmeldt udstilling* i, ÅfhUS

Klubbens stemæl. 
JYRAK

Jydsk Racekatte Klub
Udstillingssekretæren

Osns seddel gælder som kvitering fortilmeldelse til udstilligen, når den er
f6ynet med klubbens stempel og returneret tjl udstilleren.

I I/I I

ønskæ i bur med EMS
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Referat fra ordinær generalforsanrling i Jydsk Racekrtte Klub
Park Hotel, 9000 ÅIborg d. 14. februar 1998 kI. 13.00.

Formanden åbnede generalforsamlingen med at byde alle velkommen og gik derefter til første punkt på
dagsordnen, valg af dirigent. Bestyreisen foreslog Richard Pedersen.

Ad I - valg af dirigent
Richard Pedersen blev valgt med akklamation. Paul Christensen førte talerlisten. Dirigenten takkede for
valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til Jyrak's love og at
der var 65 stemmeberettigede til stede, der blev udpeget stemmetællere ved hvert bord. Der var ryge-
forbud under generalforsamlingen.

Ad 2 - formandens beretning.
Da jeg sidste år begyndte på min beretning var det med ordene: "Det er svært at bevare pessimismen i
Jydsk Racekatte Klub". Dertil måjeg sige - det har ikke ændret sig siden, og som een sagde i bestyrel-
sen: Kan du ikke bare genbruge din beretring fra sidste år ?

Vi har igen haft et fremgangsrigt år, idet vores medlemstal er gået op med 100 hovedmedlemmer samt

ca. 50 familiemedlemmer. Det giver i alt 1809 medlemmer fordelt på 914 hovedmedlemmer og knapt
900 familiemedlemmer. Det er faktisk meget at have så stor en stigning, når vi i forvejen havde mange

medlemmer, og vi er da også klart den største klub, hvad medlemmer angår. Antallet for de øwige
klubber er: DARAK 870, Racekatten 1257 og Perseren 138.

Med hensyn til stamtavler er vi gået lidt tilbage. Sidste år bestilte vi 1855 stamtavler mod 1923 Lret før,
altså en tilbagegang på 68 stk. - ca. 3,5 %. Man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvordan det hænger

sarnmen med en medlemsfremgang sammenholdt med en stagnation i stamtavler. Jeg har ikke selv et

endegyldig svar, men typisk er det, at helt nye medlernmer der lige har købt en killing, først får deres

første kuld efter l-2 år, hvis de overhovedet ønsker at opdrætte. Antallet af stamtavler hos de øwige
klubber er: DARAK 1155, RK 1977 ogPE247.

På landsplan er antallet af stamtavler dog gået ned med ca. 270 ili alt 5.234. Fordelt på racer ser det

således ud: Kategori I 1998, Kategori tr 1821, Kategori m 1048 og Kategori IV 365. Nedgangen er
sket med 100 på kategori I, lidt bemærkelsesværdigt med 130 på kategori II og 35 på kategori [V. ln-
denfor semilanghår er det specielt Hellig Birma, der er blevet ramt med en stor nedgang på ca. 90 samt

MCO med ca. 40. Jeg har i de2-3 fu været ked afnedgangen på persersiden, men det ser nu ud til at
gruppen har stabiliseret sig i forhold til de øwige racer, hvilket jeg finder utroligt glædeligt, og i
fYRAK har vi stadigvæk det samme antal perser/exotic som sidste år, nemlig omkring 840.

Hvis nogen ønsker en røjagtig opgørelse har vores stambogsfører i Felis Danica Grethe Pedersen ud-

færdiget en fin statistik over samtlige racer og farver. Denne statistik kan I bestille hos mig, hvis I øn-

sker at se de nøjagtige tal.

Hvad udstillinger angår, formåede vi også sidste år at lave 4 store udstillinger, hvorafden flotteste var

forårsudstillingen i Heming Kongrescenter. Stedet var helt perfekt, med en lækker hal og masser af
udenomsplads. Der var alt, hvad vi havde brug for, så vi besluttede på stedet, at der kommer vi igen.

Det bliver til næste år, hvor vi fejrer vores 65 års jubilæum med en 2-certs udstilling i påsken. Jeg er

allerede begyndt at invitere dommere, så hvis der er nogen, som I meget gerne vil have til at dømme

hos os, så er det nu, at I skal sige til. Rødeko var lidt anderledes med hensyn til indretning og opstil-
ling, halien er privatejet og derfor noget dyr. Den gav ikke underskud, men arbejdet var for stort i for-
hold til udbyttet, så om vi kommer tilbage dertil er ikke afgjort endnu. Derimod ved vi med bestemt-

hed, at Horsens og Vissenbjerg hører til vores faste haller, Horsens fordi, der altid er en utrolig



interesse i byen og vissenbjerg ligeså og fordi, der er så lod plads. Fælles for begge steder, er også
nogle meget hjælpsomme halfolk.

I år kommer vi igen lidt rundt i landet, som den landsdækkende klub vi er. Vi starter i nord, nemlig her
i Aalborg, eller rettere lige på den anden side af Limf oden i Nønesundby Idrætscenter. Til en afueks-
ling bliver det en l-dages udstilling med alle racer på samme dag. Grunden til, at gør det på denne må-
de, s§ldes at vi ikke forventer en kæmpeudstilling på denne årstid og i denne landsdel. Vi har 2 store
haller til rådighed, som vi gerne vil fflde op, hvilket nok ikke kan lade sig gøre med ca. 400 katte. Det
bliver da også rart at alle er samlet, og at publikum får lejlighed til at se alle katte samlet på 6n gang.

Ud over Nørresundby, holder vi udstilling i Bogense den sidste weekend i juni, derefter Randers -
nærmere betegnet Assentofthalleme, hvor vi også var for 2 år siden. Endelig slutter vi i Billund, hvor vi
har fimdet et meget fint idrætscenter. Fælles for alle 4 udstillinger, er at der alle steder er 2 store haller
til rådighed, så der skulle blive rigelig med plads både til katte, udstillere og sponsorer.

Vi holdt sidste år et stewardseminar i fuhus, der var en fin dag, hvor de nye stewarder fik lært de mest
grundlæggende ting omkring det at være steward. Heldigvis var der ikke nogen, som blev afskrækket,
og vi har i hvert fald glæde afdem til vores udstillinger, og håber selvfølgelig at der stadigvæk kommer
nye til, så vores udstillinger kan afuikles godt og effektivt.

Af arrangementer, har vi vanen tro haft en meget stor aktivitet i studiel«edsene, vi har 12 studiekredse,
hvorafde fleste har haft ca. 8 arrangementer afforskellig karakter. Der har været en passende blanding
af oplysende møder, hobbyudstillinger og hyggelige sammenkomster. Studiel«edslederne har som
sædvanlig gjort et stort arbejde i deres respektive områder, og jeg håber da også at medlemmeme skøn-
ner på det og giver en hånd med, når det er nødvendigt og ikke mindst møder op - dem afjer, der endnu
ikke har været i Jeres lokale studiekeds skulle prøve at komme med til et arrangement. Det er ganske
hyggeligt, og som sidegevinst til en lærerig aften møder I en masse rare mennesker med samme interes-
se. Tak til studiekredsene for Jeres indsats.

Sidste år fik vi sat nogle ting på plads omkring konsulenteme og deres uddannelse. Som I kunne læse i
KatteMagasinet har vi afholdt en temadag sammen med dyrlæge Viggo Mortensen her fra Aalborg. Det
var en rigtig god dag, ogjeg ved, at vores 6 konsulenter tog hjem med et lidt andet syn på mange ting,
bl.a. på immunsygdomme og vores måde at have kat på. Som I også har kunnet læse i mine ledere i
KatteMagasinet, harjeg flere gange prøvet at skubbe lidt til vores holdninger omkring kattenes trivsel.

Et af bestyrelsens må1 for de kommende år, er helt klart at afiolde opdrætterseminarer. Hvad disse se-
minarer skal indeholde, er endnu itke klart defineret, idet vi ikke præcis kender Jeres ønsker og behov.
For at finde ud afdet, har vi sat et par konsulenter i gang med at lave et spørgeskema, så vi kan få at
vide, hvordan vores medlemsskare ser ud, og hvilke ønsker I har. Vi håber virkelig meget, at I vil give
Jeres mening til kende, så vi kan få lavet noget godt. En mulighed var måske på samme måde, som vi
har "Godkendt Katteri" også at have "Certificeret opdrætter", dvs. at man kan få papir på at have gen-
nemgået visse emner, men det vil vi altså gerne have Jeres/din mening om. Vi vil selvfølgelig også ger-
ne vide, om I overhovedet synes, at det er en god ide, og om I vil være med.

Et emne, som jeg tror, at vi kommer til at høre meget meget mere om, er det man kalder dyreetik. Der
er selvfølgelig en masse i gang på landbrugssiden med produktionsdyrene, men vi skal ikke tro os for
sikre, vi skal hele tiden tænke på dyrøres trivsel. For nylig var det Dansk Kennel Klub, som blev hud-
flettet i et forbrugerprogram i TV, hvor joumalisterne gik meget højt op i dyrenes udseende, de arvelige
sygdomme, som visse racer har, samt vores måde at opdrætte på. Er det etisk at opdrætte en race, som
har besvær med at føde, hvorfor gøres der ikke noget mere ved hoftedysplasi osv.



Jeg skal blankt erkende, atjeg var utolig glad for at det var råcehundene der var på skærmen og ikke
vores racekatte. En ting er, at vi selv synes, at de ser dejlige ud, og at de er sunde og raske, men tænk
på, hvadjoumalister kan få ud af at se en t)?et perser, m elegant siam med store laltsiddende ører, for
slet ikke at nævne en sphynx. Vi behøver blot at gA 34 år tilbage, hvor det var perserne, der var på
forsiden. Hvad kan vi så gøre for at være på forkant. Ja" først og fremmest skal vi selvfølgeiig være
ansvarsbevidste opdrættere, menjeg er ikke sikker på at det er nok. Vi bør som organisation være med,
hvor der politisk sker noget og der være med til at præge udviklingen. Der findes noget, som hedder
dyreetisk råd, der er internationale organisationer, så der er rigeligt at tage fat på for de danske katte-
klubber, og især for Felis Danica, hvis vi ikke skal overhales indenom.

Hvad Felis Danica angår, har det været et meget stille år, det der er brugt mest energi på er KatteMaga-
sinet og 2-certifikat-udstillingen i sommer. I år står Felis Danica som værter ved en såkaldt ver-
denskongres, hvor de forskellige racekatteforbund fra Europa, USA og Australien mødes i et par dage

og diskuterer forskellige fælles probiemer. Dette arrangement er Felis Danica mere eller mindre blevet
presset til at tage, men hvis nogen skulle have lyst til at deltage er der åbent møde fredag den 6. Februar

kl. 14.00. I forbindelse med kongressen aftrolder Felis Danica et dommerseminar om lørdagen.

I forbindelse med Felis Danica er der i øvrigt lige blevet oprettet en hjemmeside på lnternettet, hvor
man kan se de kommende udstillinger, godkendte referater fra FU, diverse love og regler samt adresser.

Sidste år var det første "hele" år, hvor fYRAK var på Intemettet. Det har klubben fået mange rosende

ord for, killingelisten kan ses hver måned, studiel«edsenes prograrnmq iigger der, adresser på konsu-
lenter og bestyrelse, spisesedler til vores udstillinger og meget mere. Jeg ved, at der er blevet solgt ad-

skillige killinger via denne liste og at vi også har fået flere nye medlemmer afden vej. Som noget nyt,
har vi i bestyrelsen netop besluttet at sætte vores Intemetadresse på vores annonce for killingelisten i
de forskellige aviser. Det er et stort arbejde at vedligeholde vores hjemmeside, så vi er taknemmelige
for den arbejdsindsats der også her bliver giort.

1997 var første år uden "Hvæssebrættet", vores gamle hæderkronede blad. Det har været en omvælt-
ning at få KatteMagasinet. Personligt synes jeg, at det er rart at få et nyt blad hver anden måned, og

specielt nye medlemmer synes, at de får noget for pengene. Ser vi på pengene, har det virkeligt givet

luft i økonomien, idet det underskud på Hvæssebrættet, som vi tidligere har haft, nu er væk. Det koster
så en del mere i porto, idet vi er nødt til at lave 2 udsendelser ekstra tii medlemmerne, nemlig med

girokort og med referatet fra generalforsarnlingen. Det er der ikke noget at gøre:ted, men når vi tænker

på, at vi nu kan købe 50 nye bure for det beløb vi sparer, så kan vi vist godt leve med det.

Vi har netop besluttet, at vi køber 70 splintemye bure. De bliver lavet i rustfrit stål, så de kommer til at

holde i mange år, og så skal der ikke længere bruges piberensere til at samle med. De bliver leveret til
næste udstilling, så det kan da godt være, at der bliver set lidt misundeligt til dem, som er så heldige at

få et afde nye bure. Vi håber dog, at det også i år kommer til at gå godt i IYRAK, så vi til næste år kan

købe endnu flere og ftl en del afde gamle kasseret til glæde for vores burmand.

Sidste år var målet for fYRAK at fastholde den position, vi havde fra fuet før. Det lykkedes over al for-
ventning, så skal vi ikke holde fast i det et år mere + se om vi kan gøre det endnu bedre og sætte gang i
nogle nye tiitag.

Til slut i min beretning vil jeg gerne sige 1000 tak til alle, som har været med til at yde en indsats for
Jydsk Racekatte Klub, det gælder furst og fremmest bestyrelsen med familie, som har trukket det helt

store læs. Vi har været lidt underbemandet i 97, bl.a. fordi vi på et tidligt tidspunkt gik ned på 8 mand,



da Erik Andersen måtte stå af ræset. En stor tak skal i øwigt sendes til Erik for det arbejde, han har
udført igennem årene. Heldigvis nyder vi stadigvæk gavn afEriks arbejdsl«aft, når vi har behov.

En velment tak skal også lyde til konsulenter, ammedeneste, studiekredse, killingelisteudsendere,
burmand, vores sekretariat og §ælpere på udstillingerne, stewarder og alle øwige, som i løbet af året
har brugt tid og energi på vores fælles hobby - kattene og dermed Jydsk Racekatte Klub. Tak skal I ha'
alle sammen.

Beretringen blev godkendt med akklamation.

Ad 3 - aflæggelse afdet reviderede regnskab.
Kassereren gennemgik kort nogle afposteme fra regnskabet og kunne konstatere at 1997 var et særde-
les økonomisk godt år for Jyrak.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 4 - budgetforslag.
Forslag til budget 1998, blev gennemgået afkassereren.

Budgettet blev godkendt med akklamation.

ad 5 - indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica.
Bestyrelsens forslag vedr. chipmærkning gav anledning til lidt diskussion.
der var flere spørgsmål vedr. denne form for registering afhankattene. Der blev foreslået at nedsætte et
udvalg der skal udarbejde et nyt forslag til fremlæggelse på generalforsamling 1999. Bestyrelsen hak
forslaget.
Grethe Pedersens forslag til ændring afJyrak's love, § 9 2. afsnil
Forslagsstilleren redegiorde for sit synspunkt, Århus er centalt placeret i landet og Jyrak er oprindelig
startet i Åxhus, der var flere meninger om forslaget
Forslaget faldt med 34 stemmer for,24 imod og 7 undlod at stemme. Ændringsforslag til Jyrak's love
skal opnå 2/3 stemmeflertal for at blive vedtaget.
Lis Rhymer Friis's forslag til ændring af udstillingsreglerne.
Der var flere meninger imod forslagene.
Forslaget faldt med 2 ste,rrmer for, 50 imod og 13 undlod at stemme.
Det altemative forslag til udstillingsregleme.
Forslaget faldt med 8 stemmer for, 42 imod og 15 undlod at stemme.
Bestyrelsen ønskede afhøre generalforsamlingens holdning til FU's (Felis Danica s forretningsudvalg)
forslag om afhuskatte skal være neutraliserede for afkunne deltage på Int. udstillinger. Det blev sagt
fra flere at huskatte i flere tilfælde er staden til at starte et opdræt af racekatte og komme mere på katte-
udstilling. Der blev ikke stemt om forslaget, men generalforsamlingens holdning var af 57 var imod
dette forslag.

Ad 6 - fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent.
Vedtaget med akklamation.



Ad 7 - valg.
b - til bestyrelsen:. Linda Palm og Carsten Lassør genvalgt for 2 år

med akklamation.
Kirsten Madsen nyvalgt for 2 år med akklamation.

c - suppleanter:
Helen Tøttrup valgt med 53 stemmer
Bo Lyng Christensen valgt med 42 stemmer.
Marina Bøhmsen 23 stemmer
Kent Clement l0 stemmer

d - revisorer:
Peer Kristoffersen og Anne Licht, valgt til revisorer
valgt med akklamation.

e - revisorsuppleanter:
Karen Mette Have Kristensen og Bent Poulsen,
valgt med akklamation.

E\4.
Der var spørgsmål om bedømmelseme kunne blive skrevet så de kunne læses, Jyrak har på et tidligere
tidspunkt prøvet at få dem maskinskrevet på udstillingen men uden succes. I forlængelse afproblemet
med de ulæselige bedømmelser kom der flere forslag om at f. eks Felis Danica indkøber bærbare Pc'er
til indskrivning af bedømmelser og f. eks når katten var kommet over åben/kastrat klassen, så blev der
ikke givet nogen skriftlig bedømmelse, men kun en egentlig klassifikation af kattene I "gamle" dage
kunne udstilleren henvende sig til sekretariatet og få bedømmelsen oversaVtydet. På hundeudstillinger
fungere det med at have en ringsekretær til at skrive bedømmelser, bestyrelsen har lyttet og snakker på

et senere tidspunkt om der kan laves nogle æn&inger der gør det nemmere at læse bedømmelserne.
En syntes der bliver giort for lidt ud afhuskattene på udstillingeme, Dorte oplyste at i hele 1998 er der
huskatte begge dage på Jyrak's udstillinger.

Der blev også gjort opmærksom på problemet med ringstewards og "bær selv steward". Nogle mener at

ejeme prøver at påvirke dommeme, Jyrak's holdning ti1 stewardproblematikken, er at der så vidt mulig
skal være 2 stewarder i dommerringen.

Et andet problem er de hvide katte mht. øretatovering, når katten kun er 3 mdr. kan den ikke tatoveres.
Et medlem syntes at det altid er de samme 20 - 25 dommere der stort set kommer alle steder for at

dømme katte, og at det ser lidt mærkelig ud, når der er omkring 200 aktive FIFo dommere og om de

lige frem lever af at komme ud at bedømme katte, endvidere blev der spugt om, hvem der inviterer
dommere til Jyrak's udstillinger ?
Hertil svarede Dorte Kaae, at de mest brugte danske dommere er ude 15 - 20 gange om året og at

"lønnen" til en dommer er ca. kr. 460 pr. dag, så det er der næppe er nogen, der kan leve af. I øwigt
opfordrede Dorte Kaae medlemmerne til at komme med dommerønsker til fremtidige udstillinger og

bemærkede at dommerne bliver inviteret ca. et år før udstillingen, så man skal være i god tid.
Der ikke var flere indlæg under elt., og dirigenten takkede for god ro og orden.

Dorte Kaae sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for god ledelse samt for en god og
saglig debat

Generalforsamlingen sluttede kl. I 6.00



STUDIEKREDSE
Sydøst:
Bethina Callesen
Søndergade 30
6580 Vamdrup
Tlf.75581390

Aalborg:
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98269050

Århus:
Peter Hansen
Græsvangen 123, Tilst
8381 Mundelstrup
Ttf.86246123

Randers:
Solveig Christensen
Erlingsminde 15

8900 Randers
8641 8 163

Djursland:
Frank Langendorff
Kvædevej 21

8500 Grenaa
T1f.86327643

Viborg:
Elisabeth Ladekarl
Elkærvej 27
8831 Løgstrup
TLf.86644043

Salling:
Else Jeppesen
Ørslevklostervej 176
7840 Højslev
Tlf. 97s38368

Holstebro/Struer:
Gitte Koustrup Jørgensen
Ydunsvej 4
7600 Struer
Tlf. 97855635

Horsens:
Kirsten Berg
Emil BojsensgadeT4
8700 Horsens
Tlf.75601519

Frederikshavn:
Sonja Kristensen
O. J. Steinchesvej 4
9900 Frederikshavn
TLf.98428514

Vest:
Hans H. Ibsen
Søstjemen 48
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15354s

Fyn:
Lis Rhymer Friis
Bøgeb1erg7
5471 Søndersø
TIf.64891s03

Kontakt studiekredslederen i dit område for oplysninger om program-
mer, eller se i KatteMagasinet under JYRAK.



JYDSKRACEKATTE KLUB
Udstillinger i 1998

U

U

C U

U
Aalborg
29.03.98

Randers,
05.-06.09.98

Bogeilse,
27.-28.06.98 28.-29.11.98

27.-z8.juni 1998 - Bogense
05.-06. september 1998 - Randers
28.-29. november 1998 - Billund

Nordffnshallerne
Assentofttrallerne
Billund Idrætscenter

2 x I Dages-Udstillinger

Lørdag: Perser/exotic og korthår Kategori I, [I
Søndag: Semilanghår og Siam/OKH Kategori II, IV
Huskatte kan vælge, om de vil udstilles lørdag eller søndag, men samme kat kan il&e
udstilles begge dage.

Tilmeldingsfrist: + Tilmelding sendes senest 1 måned før
udstilineen,

Tilmeldingsblanket: t sendes til udstillingssekretær
Kirsten Madsen, Sønderbro 11,
6100 Haderslev. tlflfax 74 53 23 96

Svarkuvert: t Vedlæg venligst frankeret svarkuvert,
det sparer tid for udstillinsssekretæren.

Betaling: Udstillingsgebyret indbe- +
tales samtidig med tilmeldingen til:

Hvis du betaler på udstillingen, ko-
ster det kr. 10,- per kat.

JYRAKs postgirokonto 5 06 85 09 eller
vedlagt i check til kasserer: Linda Palm,
Nordkanalvej 8 Ginnerup, 8500 Grenå.
Tlf. 87 79 50 50 Fax 87 79 50 60

Annoncer: 1/1 A5 side kr. 250,-.
1/2 A5 side kr. 150,-, Sendes til:

t Dorte Kaae, Esbjergparken 5,
9220 Aalbore Ø. tlf .lfax 98 15 93 18

Stewarder: + Har du lyst til at være steward -

kontakt Carsten Lassen, tlf. 98 26 90 50

dåthoprint 98-621-2-3-4


