Regler for hundehold i lejlighed
Som hundeejer i Holbækgården bedes du være opmærksom på og følge nedestående
regler:
Ved anskaffelse af hund, bedes andelshaver/ejer af hunden indregistrerer sin hund til
hundeudvalget.
Ved denne registrering, skal andelshaver udfylde indregistreringsblanketten, der ses
neden for regelsættet. Indregistreringsblanketten sendes til hundeudvalget via mail på
hundeadhoc@gmail.com med emnefeltet ’Indregistrering af hund’.

1. Hunde må ikke opholde sig på andre fællesarealer end på hoved- og bagtrapper,
hvor de altid skal være i snor, og hundene må derfor ikke medtages hverken i
vaskekælder, på bagtrappen, på tagterrasse, loftet eller i gården.
2. Alle nye hundeejere skal, inden tre måneder fra anskaffelsen af en hund, tilmelde
sig et hvalpe- eller lydighedskursus, som hunden skal deltage i, og herefter skal der
indenfor 8 til 12 uger - som er det forventede kursusforløb - afleveres
dokumentation til ”hundeudvalget” for, at hunden har gennemført kurset. Kurset
skal være gennemført hos en af de kursusudbydere, der figurerer på
danskkennelklub.dk eller i øvrigt et diplom/certifikat, udstedt efter hundens
gennemgang af et standardiseret kursus i henhold til Dansk Kennelklubs regler.
3. De almene støjregler er også gældende for hunden
4. Der nedsættes i forbindelse med hver ordinær generalforsamling et udvalg,
bestående af op til fire hundekyndige personer, der bistår bestyrelsen - som har den
endelige beslutningskompetence i enhver sag, som vedrører hunden - med at
afgøre, hvorvidt den under pkt. 2 nævnte dokumentation er tilstrækkelig og således
kan føre til, at tilladelsen til hund opretholdes. En del af udvalgets opgave er også at
føre en logbog over hvilke hunde, der har ophold i ejendommen og hos hvem, samt
hvilken form for kursus hunden har gennemført.
5. Såfremt betingelserne for hundeholdet ikke overholdes, eller hunden er til gene for
den almene ro og orden i andelsboligforeningen, medfører det bortfald af tilladelsen
til at have hund, og andelshaveren, der således ikke har opfyldt betingelserne for
hundeholdet, er forpligtiget til at bortskaffe hunden. Enhver klage over hunden, vil
blive behandlet af hundeudvalget og bestyrelsen, som vurderer klagens alvor, før
der træffes beslutning om hvorvidt hunden skal bortskaffes.

Såfremt der er andre henvendelser, eller klager angående hunde i holbækgården, bedes
også disse henvendes til hundeudvalget på mail hundeadhoc@gmail.com .
Ved klage-henvendelse, bedes der angives en beskrivelse af hunden og/eller ejer, i den
angivende situation, for at lette videre arbejde for hundeudvalget.

Indregistrering af hund i holbækgården
Dato:
Andelshavers navn:
Adresse:
Andelsnummer:

Information på hund
Navn:
Race:
ID-nummer:
Kendetegn:
Køn:
Fødselsdato:
Anskaffelsesdato:

Tilmelding af hundetræning
Navn på
hundeskole/-klub og
træningshold
Tilmeldingsdato:
Startdato:
Slutdato:
	
  
	
  

