
 

 

 

Denne kontrakt er udarbejdet for at sikre, at forholdene hos den pågældende plejer opfylder Foreningen Simbas 

kriterier, for at have en kat i pleje.  

Fremgangsmåden for at blive plejer for Foreningen Simba, er således, at man efter henvendelse og dialog med en 

repræsentant fra Foreningen Simba, får tilsendt ”Foreningen Simbas oplysningsskema for plejefamilier”, som man skal 

udfylde og returnere til foreningens plejeansvarlige Rikke S. Jensen på mail: rikke@foreningensimba.dk 

Rikke S. Jensen vil herefter kontakte vedkommende, med henblik på en uddybende samtale. Man skal være indstillet 

på, også at ville åbne sit hjem for et besøg af en repræsentant for Foreningen Simba, efter aftale. 

Godkendes man til at blive plejer for foreningen, vil man efterfølgende få tilsendt kontrakten til gennemlæsning, og kan 

man acceptere betingelserne i den, skal kontrakten dateres og underskrives af plejer, og sendes retur til plejeansvarlig 

Rikke S. Jensen - enten elektronisk eller pr. brev, efter nærmere aftale. 

 

1) Personlige forhold: 

 

- Plejer skal oplyse fulde navn og adresse samt være fyldt minimum 18 år. 

 

- Plejer skal oplyse Foreningen Simba om, hvilke forhold man kan tilbyde katten, såsom plejers 

boligforhold, familieforhold og om der findes andre dyr på bopælen.  

 

- Har plejefamilien egne dyr, skal disse kunne fungere socialt og på en harmonisk måde med plejekatten 

i det daglige, og introduktion af plejekatten og egne dyr, skal foregå på en rolig og forsvarlig måde. 

Man kan evt. rådføre sig med den plejeansvarlige Rikke S. Jensen om, hvordan man sikrer den bedste 

og mest skånsomme introduktion dyrene imellem. 

 

- Der skal kunne fremvises gyldig attest på vaccine, foretaget inden for det seneste år på hvert af 

plejefamiliens eventuelt egne dyr. Derudover skal eventuelt egne katte i hjemmet være neutraliserede. 

 

- Plejer skal have opnået en vis forventet erfaring med hold af katte, således at der er et bredt kendskab 

til stede omkring selve plejen. 

 

 

 

2) Forhold omkring plejen: 

 

- Det skal være tilladt, at katten opholder sig på plejers bopæl i plejeperioden, jf. en eventuel lejekontrakt 

for boligen o.l. Er der eventuelt restriktioner ift. hvilken art af dyr og/ eller antal af dyr, der må være 

på bopælen, skal Foreningen Simba have vidende om dette. 

 

- Der skal være forhold, som tilgodeser kattens behov, såsom fri adgang til foder (jf. foreningens 

fodervejledning), rent drikkevand, kradsetræ, kattebakke og ligge-/ gemmesteder. 

 

- Der skal være mulighed for, at kunne isolere katten i et rum i husstanden, som er adskilt fra husets 

eventuelt andre dyr. Dette kan der være behov for, f.eks. i tilfælde af mistanke om sygdom, hvor katten 

skal holdes isoleret, indtil den kan tilses af dyrlæge eller hvis der er særlige skånebehov, såsom hvis 

det f.eks. er en morkat med killinger, som skal skærmes fra husets øvrige dyr, både ift. ro og tryghed, 

men også for eventuel smitterisiko. 

 

- Man skal løbende, holde Foreningen Simbas plejeansvarlige Rikke S. Jensen orienteret om forløbet 

med den enkelte kat, og hurtigst muligt rette henvendelse til hende, hvis noget skulle opstå i 

plejeperioden, såsom sygdom hos katten, eller andre ting der kan have indflydelse på plejeforholdet.  
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Ved akut dyrlægebehov eller akut opståede tvivlssituationer omkring kattens pleje, skal den 

plejeansvarlige kontaktes, dog kan plejer til enhver tid selv træffe beslutning om akut 

dyrlægebehandling, hvis plejer skønner, at der er tale om en for katten, livstruende situation:  

 

Plejeansvarlig Rikke S. Jensen Tlf.nr.: 20 68 46 68  

 

Træffes den plejeansvarlige ikke pr. telefon, kontaktes i stedet:  

 

Anette Vidland Jensen   Tlf.nr.: 21 43 37 72 

 

- Katte der kommer ind i en af foreningens plejefamilier vil, når de er blevet chip- eller øremærket hos 

en dyrlæge, blive indregistreret i Foreningen Simbas plejeansvarlige Rikke S. Jensen navn, og det vil 

til enhver tid være den plejeansvarlige samt foreningens bestyrelse, der beslutter hvor en kat skal 

placeres, og om den evt. skal omplaceres, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til kattens tarv, eller 

evt. grundet særligt indtrufne omstændigheder i plejefamilien. Foreningen Simba har altid det fulde 

ejerskab af de katte, der kommer under foreningens regi, og som indplaceres i en af foreningens 

plejefamilier. 

 

- Ønsker en plejer at ophæve et igangværende plejeforhold af en kat, eller hvis plejeren ikke længere 

ønsker at stå aktiv på plejelisten, skal dette meddeles Foreningen Simba, så snart plejeren har taget 

beslutningen derom. Det er Foreningen Simba, der i den forbindelse står for, at omplacere katten til 

ny plejefamilie eller eventuelt nyt varigt hjem. 

 

- Plejefamilien står som udgangspunkt selv for udgifter til vådfoder, kattegrus, kradsetræ og andre ting 

der skal bruges ifm. kattens plejeophold. Foreningen Simba afholder, så vidt foreningens økonomi 

rækker, udgifter til tørfoder samt alle udgifter til dyrlæge samt til orme- og loppekure, udgifter kan 

dog tilfalde at plejefamilien skal dække, hvis dennes eventuelt egne dyr er bærer af 

sygdom/smitte/utøj og derved får smittet plejekatten/kattene. Den plejeansvarlige skal altid 

kontaktes, hvis plejeren vurderer, at der eventuelt er behov for f.eks. orme- eller loppekur, da det er 

foreningen, der som udgangspunkt står for at rekvirere midlerne. 

 

- Plejefamilien skal altid overholde den, af foreningen, udleverede fodervejledning eller hvad der i 

øvrigt er aftalt med den plejeansvarlige. 

 

- Hvis katten i plejeperioden skulle forårsage skader på plejefamiliens hjem, effekter, interiør eller på 

personer, vil alle eventuelle udgifter ifm. dette tilfalde plejefamilien selv. Foreningen Simba dækker 

ikke udgifter til de nævnte ting, og kan ej heller stilles til ansvar herfor. 

 

- Der er tavshedspligt for plejefamilierne, vedr. forhold omkring de katte man får i pleje, samt ting der 

bliver aftalt i foreningens regi. 

 

 

3)  Formidling af katte: 

 

- Foreningen Simbas bestyrelse står for, at formidle plejekattene ud til nye gode hjem. Det er den 

plejeansvarlige Rikke S. Jensen, samt bestyrelsesmedlem Anette Vidland Jensen, der har det 

overordnede ansvar, ift. at godkende nye ejere. Plejefamilien skal dog deltage aktivt, i selve forløbet 

omkring at få katten formidlet, dvs. med at udarbejde en beskrivelse af den pågældende kats sind og 

vaner, samt bidrage med billeder og videoer af katten til brug i formidlingsannoncer o.l.  

Det er plejeansvarlig Rikke S. Jensen, der står for at aftale og godkende besøg hos foreningens 

plejekatte/killinger. Der kan IKKE afgives reservationer på foreningens plejekatte/killinger på 

forhånd, f.eks. kun ud fra billeder man har set af dem.  

Foreningen Simba formidler af princip kun ud, med hensyntagen til rette match til den enkelte 

kat/killing og den nye familie, samt kan nye ejere kun godkendes, hvis de i øvrigt kan tilbyde og 

overholde de vilkår, som foreningen generelt har ift. formidling til nye hjem. Foreningen formidler 

ALDRIG en kat ud, blot ud fra folks kriterier eller specielle ønsker, om f.eks. farver, aftagninger o.l.  



Det kræver derfor ALTID, mindst ét forudgående aftalt besøg hos plejefamilien, af den potentielt 

kommende ejer, inden der kan reserveres en kat/killing, og det er altid plejeansvarlig Rikke S. Jensen, 

som har det sidste ord, ved godkendelse af formidling til nye hjem. 

 

- Foreningen Simba tager en formidlingssum for plejekatte, når de formidles til nye hjem. Summen 

fastsættes som udgangspunkt, efter bl.a. en vurdering af den enkelte kats alder, og det er foreningens 

bestyrelse, der beslutter, hvad summen skal være.  

 

 

4) Øvrige forhold: 

 

- Som plejer er det obligatorisk at man er medlem af Foreningen Simba. Medlemskab for plejeren er 

gratis, så længe man står som aktiv på Foreningens plejeliste. Når man står som aktiv betyder det, at 

man står til rådighed, og enten er klar til at tage en kat i pleje med kort varsel, og for en ukendt 

periode, eller at man allerede har en kat i pleje, og evt. kan tage flere ind. Man har dog som plejer 

altid lov til at afvise at tage en kat i pleje, hvis der er gyldig årsag til dette. Foreningen Simba vil, i tæt 

dialog med plejeren, derefter vurdere om årsagen dertil kan skabe grundlag for, at plejeren eventuelt 

skal fjernes fra plejelisten som aktiv i en periode, indtil man igen er klar til at tage en kat i pleje. 

 

 

- Skulle plejefamilien ønske selv at beholde en plejekat som deres egen, og derfor vil stoppe 

plejeforløbet, skal de på lige fod med andre, betale den formidlingssum Foreningen Simba har fastsat 

på katten. 

 

- Skulle betingelserne i plejekontrakten ikke blive overholdt, eller opstår der uenighed eller 

uoverensstemmelser imellem Foreningen Simba og plejeren, omkring plejeforholdet, kan kontrakten 

opsiges øjeblikkeligt fra Foreningen Simbas side. I det tilfælde, vil det være Foreningen Simba der har 

ejerskabet af katten, og foreningen kan dermed til enhver tid forlange, at få katten udleveret til 

omplacering i ny plejefamilie. 

 

 

 

 

 

Repræsentant for Foreningen Simbas bestyrelse: 

 

 

 

__________________  _______________________________________________ 

Dato   Navn: 

 

 

 

 

Plejer for Foreningen Simba: 
 

 

 

___________________  _______________________________________________ 

Dato:   Navn: 

 


