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BESTYRELSEN

Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5

9220 AalborgØ
Tlflfax. 98 15 93 l8
Email: jyrak@pip.dknet.dk
Træffes efter kl. 19.30

Stambogssekretær:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28

8382 Hinnerup
Tlf./fax.86 98 76 82

Næstformand/sygdomskonsulent
kontakt til nye medlemmer:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
tlf./fax. 86 96 50 96
Email : naestformand@yrak. dk
Træffes efter kl. 19.30

Udstillingsleder JYRAK
Kirsten Madsen
Sønderbro I I
6100 Haderslev
Tlflfax. 74 53 23 96
Email: show@yrak.dk
Træffes efter kl. 19.30

Kasserer + killingelistebestyrer
Linda Palm
Nordkanalvej 8, Ginnerup
8500 Grenaa
Tlf. 87 79 50 50
Fax. 87 79 50 60
Email: linda@palm.dk
Giro: 5 06 85 09

Suppleant, sekretær,
udstillingssekretær udland +
videresendelse af tilmeldinger til øvrige
danske klubber:
Christine Tveen Hansen
Skrænten 20 B, 1.

6340 Kruså
ttf.74 6',7 06 70
fax.74 67 52 56

Præmiesekretær:
Helen Tøttmp
Romdrupvej 68

9270Klarup
Tlf. 98 31 86 42

Suppleant:
Bo Lyng Christensen
tusdalsvej 25

8260 Viby J

Tlf./fax. 86 11 81 75

Katterigodkendelser:
Carsten Bircow Lassen

Åbyvej 8, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 90 50

JYRAK's Internetadresse:
wwwjlrak.dk

JYRAK's Email:
jyrak@pip.dknet.dk



FORMAI\DEN HAR ORDET... ! ! !

Kære medlem af Jydsk Racekatteklub.

Du sidder nu med årets første udgave af
nyhedsbladet "Hvæssebrættet". Hvis du er blevet
medlem siden 1/1-99 kan vi fortælle, at det
oprindeligt var navnet på vores tidligere
medlemsblad, før vi havde KatteMagasinet.

Dette nummer af Hvæssebrættet er tænkt som et
infohæfte med nyttige adresser og telefonnumre.
Desuden er der indsat de 3 mest benyttede
blanketter til udstillinger og stamtavle-
ansøgning. For at nedsætte portoforbruget, be'r vi
dig venligst om at tage kopi, når du har brug for en

blanket og gemme originaleme.
Hvis du har mulighed for at komme på Intemettet, kan du også downloade de nævnte

formularer. Du kan henle dem fra fYRAK's hjemmeside eller fra Felis Danicas
hjemmesidel Adresserne er henholdsvis www.jyrak dk og

www.danbbs.dk/-felisdan.

Som du også kan se, er referatet fra vores generalforsamling medtaget samt de

reviderede love. Gem "Hvæssebrættet" godt - det er her, at du finder adresser,

telefonnumre og love.

Jydsk Racekatte KIub ffldte den 4. marts 65 år. Det blev markeret med en stor
jubilæumsudstilling i Herning Kongrescenter påskelørdag og -søndag, hvor der hver
dag var tilmeldt over 500 katte. Det val en stor opgave for bestyrelse og hjælpere,
men aIle klarede det i flot stil, og det var en dejligt fomemmelse, da udstillerne
sluttede af med at give alle en velfortjent klapsalve for en god udstilling.

Sidste år dukkede vores gamle protokol op. Den er helt tilbage fra den stiftende
generalforsamling. Det har været meget spændende læsning, hvordan nogle ganske

fi mennesker fik startet Århus Racekatte Klub op for senere at omdøbe den til vores
nuværende navn Jydsk Racekatte Klub. Den gamle protokol gik frem til 1956, og
herefter havde vi ingenting. Lykken var derfor stor, da en afklubben tidligere
formænd, Hanne Sofie Sneum, på selve jubilæumsudstillingen kom op på scenen og

overrakte os den protokol, som startede i 1956, og vi er meget taknemmelige for, at

vi nu har klubbens historie bevaret.

Dorte Kaae
Jydsk Racekatte Klub
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KON S ULB I{TB R/AMMEFO RMIDLII\ G

JYRAK's konsulenter
Kan svare på spørgsmål bl.a. om udstillinger, pelspleje, fodring, kattefødsler og godkendelse af
katterier.

fYRAK's konsulenter er opdrættere, der har lang erfarig med katte, katteudstillinger, opdræt, og
som kender de problemer, der opstår i dagligdagen. Husk, at konsulenteme ikke er dyrlæger, og
derfor "kun" giver gode råd.

Klubbens konsulenter kan mod et mindre gebyr og efter nærmere aftale aflægge dig et besøg.
Er der tegrr på sygdom, kontakl din dyrlæge.

JYRAK's ammeformidling
AmmeformidLingen er det sted, hvor der etableres kontakt til en kattemor, som kan hjælpe, hvis
dine killinger mangler en mor eller hvor mor'en ikke har mælk. Pleje af killingeme.koster et mindre
beløb, der aftales med ejeren.
Hvis dyrlægebesøg bliver nødvendigt, aftales det.

Iljælp vores ammeformidlere! Ring hvis du har en hunkat, der kan klare et'plejebarn".

Det er kun 3e1ve ammeformidlingen, der er gratis for medlemmeme. Prisen for at have sine killinger
i pleje aftales indbyrdes mellem parteme.

Vejledende priser for killinger i pleje er følgende:

1 killing
2 killinger
3 eller flere killinger

kr. 6,- pr. døgn
kr. 8,- pr. døgn
kr. 10,-pr. døgn

De anførte beløb er tænlct anvendt til diverse små fornødenheder til killingeme, medens er.t.

dyrlægebesøg betales af ejeren. I øwigt foretages dyrlægebesøg KUN ifølge aftale ined ejeren.

Konsulenter:
Lis Rhymer Friis
BøgebjergT
5471 Søndersø
tlf.64 89 15 03

Helle Højbye
Dons Byvej 4
6051 Almind
tlf. 7 5 55 44 t9

Gerda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
tlf.75 6t 34 87

Kirsten Buna
Sjølundsparken 25
3150 Hellebæk
ttf. 49 70 96 60

Sonja Kristensen
O.J. Steinkesvej 4
9900 Frederikshavn
tlf. 98 42 85 14

Marina Brimsen
Elkærvej 44
9381 Sulsted
tlf.98 26 02 73

Yvonne Larsen
Gl. Kirkevej 4, Thorup
9330 Dronninglund
tlf. 98 85 71 01

Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
tlf. 86 25 62 86

Helle Højbye
Dons Bywej 4
6051 Almind
tlf.15 55 44 19
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KILLINGELISTEN

fYRAK's killingeliste er for dig, som har killinger til salg. Listen annonceres hver anden uge i
Jyllandsposten, Morgenposten - Fyn, Den B1å avis - vest og øst og i Berlinske Tidende. Desuden
annonceres der på Intemettet. Ud over salgsklare killinger, kan du annoncere med en
opdrætterannonce både på killingelisten og på lntemettet. Hvis du har en opdrætterannonce,
kommer dine kuld gratis på killingelisten i 3 måneder regnet fra den måned stambogssekretæren
modtager din stamtavlerekvisition, og du får desuden en gratis rubrikannonce i alle 4
udstillingskataloger i 1999.

Regler for optagelse:
Ethvert medlem, som har søgt stamtavle gemmen JYRAK kan optages.
Skriftlig henvendelse skal ske til killingelistebestyreren senest den 25. i måneden enten via brev, fax
eller Email. Der l«æves forudbetaling for at blive optaget - ved giro skrives tydeligt, hvad beløbet
dækker. Husk også at aftnelde solgte killinger.

Priser:
En måneds optagelse afkuid på killingelisten kr.50,-

Opdrætterannonce på killingelisten og i udstiilingskataioger
samt $atis optaselse af kuld oå killineelisten hele året l<r.500,-
Opdrætterannonce på lnternettet l<r.150,-

Spar 100 kr. ved at annoncere både i killingelisten og på
Intemettet - samlet pris vil da være l<r. 550.-

Hvis du i løbet afåret får lyst til en opdrætterannonce aftales prisen med killingelistebestyreren.

Tilnelding og yderligere information: Linda Palm.

STAMTAVLER

Når du skal have stamtavler, så husk ved hankattens furste kuld, at der skal indsendes
kryptorchidattest. Medsend en kopi afstamtavlens yderside, hvor dyrlægen har attesteret. Begge
forældre skal være registreret i rette ejers navn. Evt. titler skal være indsendt til Felis Danica. Katten
ejerskiftes ved at indsende underskrevet ejerskiftebevis med oplysning om ny ejers navn og adresse.

Når du sender stamtavlerekvisition, vedlægges check eller kopi afgiroindbetaling. Hvis der ikke
forudbetales, opkræves et ekspeditionsgeby'på kr. 25,- + postopkrævningsgebyret.

o HUSKPORTO:
o 1-3 stamtavler
o 3-9stamtavler
o over 10 stamtavler

Stamtavlepriser pr. 1. Juni 99
0-3 mdr. la. 150,-

3-6 mdr. l<r. 200,-
6-12mdr. l«.300,-

kr.5,25
w.9,25
kr. 16,00
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GODKENDELSE AF KATTERI

GODKENDT KATTERI:

Et "Godkendt katteri" betyder, at en af rYRAK's konsulenter/bes§,relsesmedlem har besøgt
opdrætteren og konstateret:

. at kattene lever under familiære forhold

. at de lokaler, som kattene færdes i, er af rimelig størrelse i forhotd til katte

. at der er lys og luft, der sikrer at dyrene har mulighed for at udfolde og udvikle sig
hensigtsmæssigt

Godkendelsen er tegn på at opdrætteren er sit ansvar bevidst, og tilstræber at give sine katte de
bedst mulige opvækstbetingelser.

Generelle regler ved køb af racekat fra et medlem af en dansk racekatte klub:

Når killingen sælges skal følgende betingelser være opffldt:

r Killingen skal være min. 12 uger
o Killingen skal være vaccineret mod kattesyge og influenza
. Stamtavlen skal medfølge katten/killingen uanset den er solS eller givet som gave.

Gældende priser:

Førstegangs godkendelse (min. 3 godkendelser på samme tur) kr. 350,- inklusiv kørsel og
katteriskilt pr. godkendelse.

Ved regodkendelse med min. 3 godkendelser på samme tur kr. 115,- pr godkendelse.

Ved mindre end 3 godkendelser på samme tur: kilometerpris (statens højeste) + katteriskiltets pris.

Ved regodkendelser hvor man ønsker katteriskilt, vi1 dagsprisen være gældende.

Ønsker du at få dit katteri godkendt: kontakt Carsten Lassen
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Jydsk Racekatte Klubs love

Kapitel I
§1

Klubbens navn er Jydsk Racekatte Klub. Klubben er stiftet den 4. marts 1934, og
dens oprindelige navn var Aarhus Racekatte Klub.

§2
Klubbens formål er at arbejde for en stadig forbedring afog en større interesse for
racekatteavlen.

§3
Klubbens hjemsted er formandens adresse.

§4
Klubben er medlem af Landsforeningen Felis Danica og er herigennem lilsluttet
Federation Internationale Feline (FIFe).

§s
Adgang til at blive medlem har enhver med interesse for klubbens formåI. Ind-
meldelse foregar via klubbens postgirokonto ogleller til klubbens kasserer. Ved
indmeldelsen modtager det nye medlem et eksemplar af klubbens love, samt regler
vedrørende indretring af katterier og forsvarligt kattehold. Medlemskab træder i
l«aft 14 dage efter, at kontingentet er indbetalt på klubbens postgirokonto. Postvæ-
senets kyittering er gyldigt medlemskort. Udmeldelse skal ske skriftligt til klub-
bens kasserer.

§6
Konfingentet fastsættes af generalforsamlingen. Personer hørende til et medlems
husstand opnår fulde medlemsretfigheder mod betaling af reduceret kontingent.

§7
Medlemskab af klubben ophører når:

a. medlemskontingentet ikke er indbetalt senest den 31. december. Medlemskabet
genoptages 14 dage efter, at restancen er indbetalt trl klubben.

b. der foreligger overtrædelse af Felis Danica's eller af FIFe's regler.

Såfremt et medlem optræder i strid med klubbens love og formål, kan en enig be-

styrelse sæfte medlemskabet i bero til førstkommende generalforsamling.

Rev... 20. feb. 1999 Jydsk Racekatte Klubs love

Side I
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Et medlem hvis medlemskab er sat i bero, skal have skriftlig meddelelse herom.
På førstkommende generalforsamling indstilles medlemmet til eksklusion, hvor
der skal være 2/3 flertal for beslufrringen. Medlemmet skal have mulighed for at
være til stede og tale sin sag.

§8
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Alle beslutringer fræffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra forslag vedrø-
rende lovændringer og forslag om klubbens opløsning, hvortil 1aæves at mindst
2/3 af de givne stemmer er for forslaget.

Ingen bestyrelsesmedlemmer i fYRAK kan have bestyrelsesposter i specialklub-
ber under Felis Danica. Dette vedrører ikke tillidsposter i Felis Danica og FIFe.

Stemmeret har ethvert medlem over 16 fu. Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er

18 år. Man opnår dog først valgbarhed til bestyrelsen efter 6 måneders medlem-
skab.

Over afholdte generalforsamlinger føres et beslutringsreferat, der indføres i en

protokol og underslaives af dirigenten. Referatet udsendes til medlemmerne senest

2 måneder efter generalforsamlingen.

ordinær generalforsamling aftroldes rriri* inden den 31. marts, dog inden
Landsforeningen Felis Danica's plenarforsamling, således at forslag til plenarfor-
samlingen kan tages op til behandling i klubbens øverste organ. Generalforsarnlin-
gen aftroldes enlndageller en søndag og indkaldes af formanden med mindst 14

dages varsel. Indkaldelse sker ved meddelelse i klubbens blad eller ved udsendelse

af særlig meddelelse til medlernmeme.

Den ordinære generalforsarnling aftroldes på skift i følgende byer i den anførte
orden: Århus - Odense - Esbjerg - Ålborg.

Forslag, der ønskes behandlet sendes undersl«evet og i anbefalet brev.trl forman-

den, hvor de skal være senest 15. december. - Ved ekstraordinær generalforsam-

ling forholdes som anført i § 10. Forslagene udsendes til medlemmerne inden ge-

neralforsamlingen. Til indkomne forslag kan der på generalforsamlingen fremsæt-

tes ændringsforslag.

6
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Dagsordenen skai mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigenl
2. Berefiring om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budgetforslag.
5. Indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica.
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Yalg:

a. Formand for2ir.
b. Bestyrelsesmedlemmer 6 (halvdelen på valg hvert år)
c. Suppleanter 2 (vælges hvert år)
d. Revisorer 2 (vælges hvert år)
e. Revisorsuppleanter 2 (vælges hvert år)

8. Eventuelt.

§10
Elstaordinær generalforsamling aftroldes i følgende tilfælde:
1. Nfu formanden ønsker det.

2. Når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter slaiftlig begæring herom med
angivelse af dagsorden.

3. Når mindst 10% af medlemmerne fremsætter slaiftlig begæring herom med
angivelse af dagsorden.

§ 11

Bestyrelsen vælges afgeneralforsamlingen, som anført under § 9 under dagsorde-

nens pkt. 7 og bestar af 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. I ulige år

vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 3 bestyrelsesmed-
lemmer.

Efter generalforsamlingen indkalder formanden bestyrelsen, der konstituerer sig

selv, således at en arbejdsdeling klart fremgår. Arbejdsdelingen bringes i med-

lemsbladet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ind-
kalde medlemmer udenfor bestyrelsen til at bistå i foreningens arbejde. Næstfor-

mandsposten og kassererposten skal dog altid besættes af b-medlelnmer.

Rev.; 20. feb. 1999
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§12
BcsrEis r"rEtager klubbens daglige ledelse under ansvar overfor generalfor-

-'drlgFr og "Lrl således indhente dennes godkendelse for væsentlige, usædvan-
l- 

_ i-,-i _ -j-

::a::':3.Se]].

l -- :'::. ::_-.:s ai formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren
kan disponere over girokonto og bankkonto under ansvar over-

F rrmanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, eller
iar -1 besryrelsesmedlernmer ønsker dette.

Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bes§reisen er beslutningsdygtrg, nar
mrndst 4 medlemmer er mødt. Ved evt. afstemninger i besryrelsen hvor stemme-
ullet står lige, er formandens sternme afgørende. Sel«etæren indfører alle beslut-
mnger i en protokol, der underskrives afde tilstedeværende.

Bestyrelsen kan lade aftrolde kursus, orientering og møder, ligesom den kan
nedsætte arbejdende udvalg, alt til fremme af klubbens liv og trivsel jf. formålspa-
ragraffen.

Bestyrelsen kan refundere de udgifter et medlem måtte have afholdt på grund
af en med bestyrelsen aftalt virksomhed i klubbens leneste.

§13
Klubbens regrrskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab tilsendes forman-
den, der forelægger det for bestyrelsen.

Regrrskabet udsendes til medlemmerne inden den ordinære generalforsamling.
Regnskabet med bilagsmatenale medbnnges af kassereren på generalforsamlin-
gen. Kassereren forelægger regnskabet på generalforsamlingen.

Klubbens midler skal være noteret i klubbens nar.n.

§14
Bestyrelsen udarbejder på grundlag af klubbens virksomhed for det kommende år
et budgetforslag, der forelægges på den ordinære generalforsamling, ligesom be-

styrelsen fremkommer med forslag til det følgende års kontingenter.

§15
Formanden er fast repræsentant hl Landsforemngen Felis Danica's plenarforsam-

ling og leder klubbens repræsentation på plenarforsamlingen. De øvnge repræsen-

tanter udpe ges af bestyrelsen.
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FEDERATION INTERNATIONALE FE

Bitte mit Schreibmaschine oder deutlicher Blockschrit a -

Please complete in capital letters or typewritin:

Skrivemaskine eller blokbogstaver

Anmeldung for die Ausstellung in / Entry for the æt show in / Tilmelding til udstilling i:

KATZEICAT/Kat
Titel /Titel /Titel
Name/Name/Navn

EMS-Code Rasse + Farbe / race + colour/ Race + farve

Geschlecht/Sex/Køn:
E 1/0 månnlich / male / Han
E 0i1 weiblich / female / Hun

Kastrat
E 1/0 månnlich / male / Han
E 0/1 weiblich / female / Hun

EMS-Code Rasse + Farbe / race + colour/ Race + farve

EMS-Code race + ++

Name/name/Efternavn

Land
Country
Land

StraBe-Nr.
Street-nr.
Gade + nr.

Zichlet I
Land/country/Land

Vater/Sire/Far
Name/name/Navn

Mutter / Queen /
Name/name/Navn

name

Zip-code / town
NAP / Post nr. + By

member of
Medlem af

lch beståtige durch meine Unterschrift, daB die obigen Angaben wahrheitsgetreu erfolgt sind, und erklåre hier
bedingungen anerkenne, und beståtige mit meiner Unterschrift, keinem anderen Nicht-FlFe Katzenverein anz
I certify with my signature that the above data is true and correct and I shall comply with the show rules and cr
FlFe cat club.
Undertegnede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro o(
lkke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karentænebestemmelser vedrørende katte, der er
smitsomme sygdomme

Datum:/Date./Dato: Unterschrift: / signature: / Underskrift :

sø#{r
f,ffim,[§Eåtffi{il/§W-



NE

:n

/ Date of the cat show / Dato for udstilling:

raB ich die Ausstellungsregeln und -
i-en

with the signature not to be a member of a non

at katten ved tilstedeværelse på udstillingen

ln den folgenden Klassen kann gemeldet
werden:
Cats can be entered in the following classes:
Katten deltager i følgende klasser:

EUROPA CHAMPION
EUROPA PREMIOR

Gr. lnt. Champion (CACE)
Gr. lnt. Premior (CAPE)

lnternationaler Champion
(cAGCrB)
lnternationaler Prem ior (CAGPIB)

Champion (CACIB)
Premior (CAPIB)

€F

tr1.
tr2.
tr3.
tr4.
tr5.
tr6.

tr7.
D8.
tr9.
tr 10.

tr 11.
tr 12.

Offene / Open / Åben (CAC)
Kastraten / Neuter / Kastrat (CAP)

6-10 Monate / months / Måneder
3-6 Monate / months / Måneder

tr 14. HauskaEe
Domestic cat / Huskat

tr 15. AuBer Konkurrenz
Out of contest / U.konkurrence

tr 16. Wurfklasse (mind.3)
Litter (min. 3) ( Kuld - 34 mdr.)

tr 17. Veteranenklasse/Veteranklasse
ab 7. Lebensjahr

Stempel und Unterschrift lhres Vereins
Stamp and signature of your club
Klubbens stempel og underskrift

a, e nr geboren/born/Født

a -'l

, e nr

Telefon
phone
Telefon

Fax
Fax

Telefax

Mitglied-Nr.
member nr.

Medlems nr

har været inficeret af eller udsat for



Parringsattest og stamtavlerekr
L-ndertegnede qttesterer henned, at hunkq.t:

Navn

Race

Dato

Navn

Race

EMS-kode

Er parret med min hankat:

EMS-kode

For ouenstående kuitteres hermed:

Navn

Adresse

Postnr. og by

Klub

Undersl

Undertegnede erhlærer herued, øt min hunhat den

Navn

Adresse

Postnr. og by

Køn EMS-kode Farvebetegnelse Kattens navn incl. stamnavn

Rer

*'\,

l
Ret

!r

TI

I



o sition

Reg.nr.

l'Tit"l.

I
Reg.nr.

Titel

Dato ind egen k-lub

Dato ud egen klub

Dato ud egen klub

- : :tI.

Dato ind Felis Danica

Dato ud Felis Danica

Stambogsfprerens notater

killingernes fØdselsdøto) har fået fplgende lzillinger

KIub

Dato

Tlf. Underskrift

I

I



§16
Bestyrelsen kan lade suppleanter deltage i bestyrelsens møder m.v. De har dog
ikke stemmeret i sager, der evt. måtte komme til afstemning i bestyrelsen. Sup-
pleanter skal være rede til at deltåge i klubbens ledelse, hvis et bestyrelsesmedlem
{år forfald.

§17
De afgeneralforsamlingen valgte revisorer foretager revision afklubbens bogfø-
ring, beholdninger, værdipapirer, inventar m.v., som revisionen finder nødven-
digt.
Uanmeldt kasseeftersyn kan foretages, når reyisionen finder det fomødent.

Kapitel II
§18

Jydsk Racekatte Klubs konsulenter virker efter direktiver fra bestyrelsen.

Et udvalg bestående af:
konsulenternes kontaktperson i bestyrelsen
2 bestyrelsesmedlemmer
2 konsulenter udvalgt af konsulenteme

indstiller efter nærmere beskrevne kriterier egnede kandidater til godkendelse som
konsulenter.

Bestyrelsen udpeger klubbens konsulenter ud fra de afudvalget indstillede
kandidater.

Konsulenterne bør udvælges blandt kandidater, som opfrlder minimum 4 af føl-
gende laiterier:

1. kan kommunikere med en katteejer i en sådan grad, at katteejeren føler
tryghed samt får en kvalificeret vejledning

2. har vist interesse for konsulentarbejdet
3. har haft opdræt i minimum 4 år
4. er indstillet på at udvide sin viden om katte, opdræt m.m. ved at følge

de kurser, som klubben arrangerer
5. har været aktiv i klubarbejde
6. har udvist speciel viden om katte
7. er i besiddelse afanden relevant viden

Det tilstræbes, at konsulenteme udpeges således, at de kan yde en landsdækken-
de virksomhed

Rev.. 20 feb. 1999
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Det er konsulenternes opgave at virke som vejledere for medlemmeme i alle
spørgsmål vedrørende kattehold.

Konsulentemes virke sker i forhold til klubbens uddannelse

Konsulenterne afl ægger slaiftlig beretring på sidstkommende konsulentmøde
inden klubbens ordinære generalforsamling

Konsulenternes kontaktperson afl ægger beretring til bestyrelsen.

§le
Medlemmerne kan henvende sig til konsulenteme i alle spørgsmål om kattehold,
fortrinsvis den nærmestboende.

§20
Medlemmer, der påbegynder opdræt af katte skal, senest ved registrering af stam-

navn, skriftligt forpligte sig til at overholde klubbens regler vedrørende indret-
ning af katterier og forsvarligt kattehold. Hvis ikke reglerne bliver overholdt for-
beholder klubben sig ret til sanlctioner mod dette medlem (f.eks. nægte stambogs-
føring, nægte adgang til udstillinger og er,t. offentliggøre navn i klubbladet o.l.).

Et medlem, som indsender »ansøgning om godkendelse af katteri« skal mod-
tage besigtigelse efter gældende regler senest 3 måneder efter ansøgningsdatoen.

Medlemmer har pligt til at lade killinger af egen avl registere i den af Landsfor-
eningen Felis Danica firrte stambog. Henvendelse herom sker til klubbens stambogs-
sekretær.

Medlemmer får vederlagsfrit tilsendt medlemsbladet enten i form af Hvæsse-
brættet fire gange årligt eller i form af et fælles Felis Danica-blad minimum fire
gange årligt.

Medlemmer kan deltage i udstillinger arrangeret af klubber i indland og ud-
land, der er tilsluttet FIFe.

Medlemmer er forpligtet til at følge de stambogs- og udstillingsregler, der
foreskrives af klubben.

Kapitel III
§21

Forslag om klubbens opløsrung skal fremsættes på en ordinær generalforsamJing
-jf. § 8, stk.3.

Ved opløsning af klubben kan dens midler kun anvendes til formåI, der angår
katte, hvorfor forslag herom skal indgå i det indsendte forslag.

For at forslaget kan vedtages lcæves:
- at det på den ordinære generalforsamling opnår 2/3 af de afgivne sternmer
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- at forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned
efter den ordinære generalforsamling og her opnår mindst 213 af de afgivne stemmer.

Den eksftaordinære generalforsamling indkaldes efter de i § 9, stk. 2 anførte bestem-
melser.

Jydsk Racekatte Klubs regler
Vedrørende indretning af katterier.

§l
1.0

Burhold, d.v.s. permanent anbringelse af kat(te) i udstillingsbure eller bure sva-
rende fil disse i størrelse, må ikke finde sted. Kan katte ikke gå frit i hjemmet,
skal følgende overholdes.

2.0

Katten skal have et luftigt, men ffækfrit rum med dagslys via et vindue, som den

kan kigge ud af. Rummet skal være opvtumet efter kattens behov, ffivsel og natur
Rummet skal holdes rent.

3.0
Opholder kattene sig indendørs skal gulvarealet være mtndst 2,5 m' pr. kat, dog
må rummet ikke være mindre end 5,0 m'?og loftshøjden skal min. være 2,0 m.
Et opholdsrum må af hensyn til infektionsfare ikke indeholde flere end 10 voksne
dyn. Til rummet bør der være lmyttet en udendørs løbegard.
Opholdsrummet skal være forsynet med liggepladser på flere forskellige niveauer
med klatretræ og hvæssebrædt. Liggepladseme skal svare til antallet af katte. Der
skal være tilstrækkeligt antal toiletbakker med absorberende materiale.

§2
1.0

En kattefødsel skal altid forgå indendørs.

2.0
Kattene skal til enhver tid fremtræde sunde, velnærede, velplejede og i psykisk
balance. Optræder sygdom, skal det kunne dokumenteres, at anerkendt behand-
ling er iværksat.

Rev,: 20. feb. 1999 Jytlsk Racekatte Klubs love
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l.o §:
Opdrættere, der indretter deres kattehold, som beskevet ovenfor, og hvis katte-
hold godkendes af en konsulent i samarbejde med et bestyrelsesmedlem, kan få
deres katteri godkendt afklubben.
Bestyrelsen kan udpege en dublant i stedet for et bestyrelsesmedlem/konsulent.
Dublanten er ansvarlig overfor bestyrelsen.

2.0
En sådan godkendelse medfører uddeling af diplom og et katterimærke med
klubbens logo og teksten "Godkendt katteri", som gerne må bruges i opdrætte-
rens annoncering.

3.0
I princippet er katterimærket klubbens ejendom, og mærket tilbagekøbes af klub-
ben i tilfælde af, at opdrætteren skifter hovedklub eller ophører med sit opdræt.

4.0
Katteriet skal godkendes hvert tredie år og diplomet fornyes. Ved adresseæn-

dring bortfalder godkendelsen og katteriet skal godkendes på ny.

§4
Personer, der er valgt til en tillidspost i fYRAK, skal have deres katte-
ri,&attehold godkendt af klubben senest 3 måneder efter valg på generalforsam-

lingen.

§5
Et medlem, som indsender »ansøgning om godkendelse af katteri<< skai modtage
besigtigelse senest 3 måneder efter ansøgningsdatoen.
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JYR{K, s GENERALFORSAMLING

Referat fra ordinær generalforsamling i Jydsk Racekatte Klub
Plaza Hotel, 8000 Århus C, den 20 februar 1999 kl. 13.00

I følge klubbens love § 9 stk. 4 behandledes følgende dagsorden:

1. Valg af dingent.

2. Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.

3. Aflæggelse afdet reviderede regnskab.

-1. Budgetforslag.

5. Indliomne forsiag, herunder forslag ti1 Felis Danica.

6. Fastsættelse af kontingenter.

7. YaLg:

a. Formand for 2 år (Dorte Kaae genopstiller)

b. Besfyrelsesmedlemmer - 3 stk. for 2 år

(på valg: Paul Christensen - genopstiller ikke,

Klaus Donneborg og Bodil Eggebrecht - begge genopstiller)

c. Suppleanter - 2 stk. for 1 år

(Helen Tøttrup og Bo Lyng Chnstensen genopstiller)

d. Revisorer (2 stk. for 1 år)

e. Revisorsuppleatter (2 stk. for 1 år)

8. Eventuelt

Formanden åbnede generalforsamlingen med at byde alle velkommen og gik derefter over til første punkt

på dagsordnen, valg afdirigent. Bestyrelsen foreslog Erik Andersen.

ad I - Valg af dirigent.
Erik Andersen blev valgt med akklamation. Bo Palm førte talerlisten. Dirigenten takkede for valget og

kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til Jyrak's love og at der var 70

stemmeberettigede til stede, der blev udpeget stemmetæilere ved stolerækkerne. Der var rygeforbud under

generalforsamlingen.

ad 2 - Formandens beretning
Jydsk Racekatte Klub har igen haft et godt år. 1 998 var væIet præget af fremgang. Det gælder bl.a. på

medlemssiden, hvor vi gik frem med ca. 100 nye hovedmedlemmer, så vores totale medlemstal nåede op

på 1010 hovedmedlemmer og på 891 familiemedlemmer,.i alt 1901 medlemmer. Det er rart at have

mange familiemedlemmer, men ser vi på den økonomiske side, er det nu bedst at have mange

hovedmedlemmer. Det er selvfølgelig spændende at analysere, hvor de ekstra medlemmer kommer fra.

Det ser ud tii, at der er færre, som har meldt sig ud ved årsskiftet, men også at vores opdrættere har været

meget flinke til at fortælle deres killingekøbere om klubben og overbevist dem om fordelene ved at være

medlem. Den sidste del af vores nye medlemmer kommer fra andre klubber, men det er et forholdsvis lille
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antal.
Det er 3. & i hæk, at vi går frem, og det vil ikke undre mig, hvis vi igen i år ser en pæn

medlemsfremgang.

Stamtavlemæssigt er det gået forrygende. Vores stambogsfører i Felis Danica har iavet 5.856 stamtavler
mod 5.234 året før, og heraf er ca. 2400 havnet hos opdrættere i IYRAK. Sidste år hed tallet I 855 hos os.

Det er en meget stor stigning, og det skyldes naturligvis, at mange af vores nye medlemmer har fllet lyst
til at prøve at fll et kuld killinger. Det viser sig nemlig på antallet afnye stamnavne. Her er der blevet
udstedt 145 i samtlige klubber, men i JYRAK tegner vi os for de 80.

De mange ekstra stamtavler i Felis Danica ligger inden for semilanghårskattene, hvor specielt Norsk
Skovkat og Maine Coon er gået frem. Lidt spændende er det i øwigt at se, at persergruppen ser ud til at

have stabiliseret sig efter adskillige års tilbagegang, og det skyldes ikke mindst fYRAK's opdrættere, som
har formået at opdrætte næsten 1000 perser/exotic - ca. 150 mere end året før.

Jer, der har muiighed for at kigge på Intemettet, har forhåbentlig bemærket, at JYRAK's hjemmeside har

fået en ansigtsløfoiing. Der er blandt andet åbnet et såkaldt debatforum. Det betyder, at man her kan

diskutere forskellige emner og komme med sine synspunkter. Desuden er der åbnet et chat-sted. Det

betyder, at flere personer kan sidde og skrive til hinanden over nettet sarntidigt. Det er planen, at

fYRAK's homepage skal udbygges, så vores medlemmer kan tilmelde sig udstillinger og killingelisten
samt at man kan melde sig ind i klubben. På længere sigt kan man måske betale udstillingsgebyner,

medlemskab m.m., men det ligger endnu et stykke ude i fremtiden. Det er som alt andet ret tidskrævende,

og eftersom vi hele tiden taler om frivilligt ulønnet arbejde, går det ikke altid så hurtigt, som hvis vi
betalte os fra det. En stor tak til Bo Palm, som allerede har brugt mange timer på hjemmesiden. I øvrigt
går vores planer på, at alle bestyrelsesmedlemmer efterhånden skai kobles op på Intemettet, dels for at

bestyrelsen får et forbedret kommunikationsredskab, dels for at mange af medlemmerne kommunikerer af
denne vej.

Felis Danica har igen i 1998 haft et roliS år. Samarbejdet klubbeme imellem har været godt uden nogen
nævneværdige problemer. I marts måned var Felis Danica vært for et møde mellem de store
katteorganisationer fra Europa, Australien og USA. I år får Felis Danica igen en stor opgave, idet vi er
vært for FIFe's generaiforsamling i den sidste uge af maj i Ringsted. Vi forventer, at der kommer
repræsentanter fra ca. 35 lande. Til aile kommissionsmøder og selve generalforsamiingen er der adgang
for alle medlemmer. Hvis I har mulighed for det, synes jeg, at I skal komme og overvære noget af
generalforsamlingen - den chance kommer ikke igen foreløbig.

I JYRAK vil vi i år aftrolde det længe lovede opdrætterseminar. Det bliver den 17. april i fuhus. Emneme
bliver Ernæring, et dyrlægeforedrag ved Knud Steensborg, som bl.a. vil komme ind på PKD samt en

diskussion om emnet Moral og Etik. Sidstnævnte emne er desværre evig aktuel, den dag alle kattefolk, det
være sig opdrættere eller udstillere, lærer at opføre sig ordentligt eg være mod andre, som de selv ønsker
at blive behandlet - ja det bliver en glædens dag. Jeg er dog ikke så naiv, at jeg tror at det bliver vores tid -
desværre.

Vores største arbejdspres ligger i forbindelse med udstillinger. Dem har vi 4 afi år, hvorafden første er en

2-certifikats udstilling. Det kræver stor planlægning, men heldigvis har vi et utroligt godt team, som hver
især ved hvad der skal gøres til hver udstiiling. Vores checkliste er lang, og vi lorsøger hver gang at køre

udstillingen professionelt ogjeg synes at det lykkes godt hver gang. Sidste år købte vi 70 nye bure, og i ar
har vi igen bestilt 70 bure i rustfrit stål. Det er en stor investering, men eftersom vi har en sund økonomi,
er det et fomuftigt sted at bruge pengene. Disse bure skulle geme holde de næste 25 år.

I forbindelse med Heming-udstiilingen fejrer vi klubbens 65 års jubilæum. Jydsk Racekatte Klub blev
stiftet den 4. Marts 1934 pA "Mejlborg" i Å"rhus under navnet Aarhus Racekatte KIub. Vi har været så

heldige, at vi har fået den oprindelige protokol, som går fra den stiftende generalforsamling og fiem til
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1954. I 1939 ændredes na\.net til Jydsk Racekatte Klub. Det er spændende at læse denne gamle bog, for
eks. kan det læses, at man i 1942 overfører 25 1 kr. 28 øre til det næste regnskabsår. Kontingentet i 1 954
var 8 kr. for et hovedmedlem og 4 k. for et familiemedlem - en stamtavle kostede 3,50 kr. I lovene kan
man også læse i §2, at "Som medlem kan optages enhver uberygtet person, der gennem et medlem af
klubben anmelder ønske om optagelse til seketariatet". Det giverjo stoftil eftertanke! ! Også dengang var
der masser af medlemsal:tiviteter - dog mest i Århusområdet. Der blev aftroldt juleafslutninger, uddeli
præmier efter aiholdte udstillinger og vist film. Af referateme fremgår det, at man havde det vældig
hyggeligt på disse klubaftener - ganske som nu om dage.

Efter dette tilbageblik viljeg gerne sige tak til alle dem, der i tidens løb har lagt et stort arbejde i Jydsk
Racekatte Klub, en tak til dern, der har gjort klubben til det, den er i dag. lngenting kommer afsig selv, ej
heiler det at blive Danmarks største og bedste katteklub. Derfor vil jeg geme sige tak til konsulenter,
studiekredsledere og alle I andre, der har ydet en indsats i årets løb. Specielt til bestyrelsen vil jeg på hele
kiubbens vegle takke for de mange mange timer, I og Jeres familier har brugt på Jydsk Racekatte Klub og
til at gøre klubben til det den er i dag. Tak skal I have alle sarnmen.

Formandens berem-rng vedtaget med akklamation.

ad 3 - Allæggelse afdet reviderede regnskab.
Kassereren gennem gik kort nogle afposterne fra regnskabet og svarede på spørgsmål vedr.
Kattemagasinet og moms, kassereren kunne konstatere at 1998 også var et positiv år for Jyrak.

Regnskabet godkendt med akkiamation.

ad 4 - Budget.
Forslag til budget 1999, blev gennem gået kassereren.
Budgettet blev godkendt med akklamation.

ad5-indkomneforslag.
Ændringsforslag til Jyrak's love skal opniZ/3 stemmeflertal for af blive vedtaget.

Bestyrelsens forslag Forslag I - ændring af§ 9 stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet sendes underskrevet og i anbefalet brey tilformanden, hvor de skal være
senest 15. december.

Forslaget gav lidt diskussion med flere meninger for og imod, ( E-mail er nem og pålidelig, anbefalede
breve er besværlig).
Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 60 stemmer for, 6 stemmer imod
Besryrelsens forslag 2 ændring afkapitel II § 18 stk.4.

Konsulenter bør udvælges blandt kandidater, som opfylder minimum 4 affølgende kriterier:

Kravene til konsulenteme blev læst op.
Forslaget kom tii afstemning og blev vedtaget med 67 stemmer for,

Forslag Iia medlemmeme. Forslag 2

Peer Knstolfersen redegjorde yderlig for forslaget og sagde at det er stort set de samme dom:nere der
kommer på samtlige udstillinger.
Dorte Kaae ønskede et svar på, hvad det betyder - at når formanden udstrller sine katte er det aldng
negati!1.
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Hertil svæede Peer Kristoffersen, afdet ikke var specielt møntet på Jyrak eller Jyrak's formand, men i de
27 år han havde været med i kattesporten, havde han set mange forskellige ting, bestyrelsesposter og
dommergemingen hører ikke sammen.
Der var flere fia forsamlingen der mente at forslagsstilleren blander tingene sammen og at de ikke valgte
bestyrelsesmedlemmer fordi de var dommere, men fordi de kunne opfulde jobbet i Jyrak's bestyrelse.
Forslaget faldt med I stemme for, 6 hverken for eller imod mens 63 stemte imod.

Forslag 1.

Lis Rhymer Friis uddybede sit forslag yderlig, med at fodælle hvordan hun havde oplevet at dommerne på
en kødkvæg-udstilling, fordi de opdrættede samme race, blive udstiftet - det samme gør sig gældende i
flere andre udstillingssammenhænge.
Lis Rhymer Friis opfordrede dornmeme til at hække sig fra bedømmelserne, hvis forslaget ikke blev
vedtaget.
Forslaget faldt med 21 sternmer for, 33 imod" 16 hverken for eller imod.

Forslag 3 Bortfaldt.

Forsag 4.

Bestyrelsen vil gerne arbejde for, også i Felis Danica, at alle racekatte bliver chipsmærket.

ad 6 - Kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Vedtaget med akklamation.

ad 7 - Valg.
a - formand: Dorte Kaae geralgl. for 2 år med akklamation.
Formanden takkede Paul Christensen for 10 års artejde i Jyrak's ljeneste.
b - bestyrelsen: Klaus Donneborg genvalgt for 2 år med akklamation

Bodil Eggebrecht genvalgt for 2 år med akklamation
Helen Tøtnip nyvalgt for 2 år med akklamation.

c - suppleanter: Bo Lyng Christensen valgt med 64 stemmer
Christine Tveen Hansen. valgt med 52 stemmer
Kaja Larsen 18 stemmer.

d - revisorer: Anne Licht og Peer Kristoffersen genvalgt med akklamation
e - revisorsuppleanter: Bent Poulsen og Peter Hansen valgt med akklamation.

Ew.
Dorte Kaae fik et stor tak og en buket blomster fra Firur Thuesen, som ikke har været medlem i en periode.

Elisabeth Schreiber stillede et spørgsmål om et billede afsin hankat, som tidligere er blevet brugt som
forside på et katalog, om hun kunne jeg få et afoyk ?. Dertil svarede Dorte Kaae at det ved en tidligere
lejlighed var givet besked til fotografen at sende billedet til E. Schreiber, men det var tilsyneladende ikke
giort, derfor må E. Schreiber gerne låne billedet.
Der var flere fra forsarrlingen der ønskede Verdensudstillingen år 2003 ti1 Jylland, bestyrelsen vil arbejde
for sagen.

Der efter var der nogle indlæg om PKD, opfordringer om at lade være med at gå i panik, bruge sig sunde
fomuft, nordmændene og svenskerne har en masse litteratur om emnet. Der var opfordring om en
diskussion på Intemettet om PKD og der opfordres til at tilmelde sig Opdrætterseminaret den 17/4 1999 i
Århus som også vil omfatte dette emne.

Der var ikke flere indlæg under evt., og dirigenten takkede for god ro og orden.

Dorte Kaåe sluttede generalforsamlingen med at takte dAigenten for god ledelse samt god ro og
saglig debat. Generalforsamlingen sluttede kl. 16.30
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STUDIEKREDSE

AALBORG:
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Åbybro
Tlf. 98 26 90 50

FREDERIKSHAVN:
Sonja Kristensen
O. J. Steinchesvej 4
9900 Frederikshavn
Tlf.98 4285 t4

SYDØST:
Bethina Callesen
Søndergade 30
6580 Vamdrup
Ttt.75 58 13 90

RANDERS:
Esben Jørgensen
Kirstensminde 20
8900 Randers
Tlf. 86 43 05 95

Ånsus:
Peter Hansen
Græsvangen 123, Tilst
8381 Mundelstrup
Tlf. 84 24 83 40

DJURSLAND:
Frank Langendorf
Kvædevej 2l
8500 Grenaa
Tlf.86 327643

VIBORG:
Elisabeth Ladekarl
Elkærvej 27
8831Løgstrup
Tlf. 86 64 40 43

SALLING:
Else Jeppesen
Ørslevklostewej 176
7840 Højslev
Ttt.97 s3 83 68

HOLSTEBROi STRUER:
Gitte Koustrup Jørgensen
Ydunsvej 4
7600 Struer
Ttf.97 85 56 35

HORSENS:
Kirsten Berg
Emil BojsensgadeT4
8700 Horsens
Tlf. 75 60 15 91

\EST:
Hans H. Ibsen
Søstjernen 48
67i0 Esbjerg V
Tlf. 75 15 35 45

FYN:
Kontaktperson:
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Åbybro
T1f.98 2690 s0



JYDSKRACEKATTE KLUB
Udstillinger i 1999

U

CU

U

U
Horsens

Lørdag:
Korthår, Perser/exotic

Søndag:

Semilanghår, Siam/OKH

Huskatte

Specialshow:Hellig Birma

Tilmeldingsfrist: 5. Aug.

26.-27. Juni (2 x I dag)
4.-5. September (2 x I dag)
20.-21. November (2 x 1 dag)

Århus
Horsens
Vissenbierg

26.-27. Juni - Marselisborghallen - Århus
Lørdag:
Korthår, Perser/exotic

Specialshow: Colourpoint

Søndag:

Sernilanghår, Siam/OKH

Huskatte

Tilmeldingsfrist:

27. maj

Eiwor Andersson Sverige AII round
Dasnv Dickens Sverige Æl round
Hanne Sofie Sneum Danmark KaS. I.II
Lena Nordstr<im Sverige Kat. I,II
Tatiana Beccari Slovenien Kat. I, II
Wendel Stoop Schweiz Kat.I,III, IV
Lotte Borch Danmark Kat. III
Marianne Roth Danmark Kat. III

4.-5. September - Parkhallen - Horsens
Per HiUling-OIesen Danmark All round
CarlKristian Gulsett Norge Kat. I, II, III
Tellervo Kass Finland Kat.I, II
Penny Bydlinski England Kat.I, II, III
Jette Eva Madsen Danmark Kat..II
Eva Wieland-Schilla Schweiz Kat. I, III, IV
Birgit Nehammer Danmark Kat. III

20.-21. November - Vissenbjerghallen - Vissenbierg
Lørdag:
Korthår, Perser/exotic

Søndag:

Semilanghår, Siam/OKH

Huskatte

Tilmeldingsfrist: 21. Okt

Lili Anciau Belgien Æl round
Jannich Renault Frankrig All round

Kurt Wahlberg Sverige Kat. I, II
Ursula Loose Tyskland Kat.I, III, ry
Raymond Sætre Norge Kat. II


