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Vanløse, den 6. maj 2013 

 
 

Den 13. maj 2013, kl. 19.00 
 
 
I Adventskirken, Sallingvej 90, 2720  Vanløse 
 

DAGSORDEN: 

  
1. Valg af dirigent. 

a Valg af stemmeudvalg. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab 2012. 
4. Budget. 
5. Indkomne forslag 

a. Forslag til ændring af vedtægterne 
b. Forslag om tilladelse til hundehold. 

6. Valg. 
a. Valg af Formand. Birger Eckstrøm afgår efter tur. Villig til genvalg.  
b. Valg af bestyrelsesmedlem. Richard Weihe og Christina Jønsson. Richard Weihe 

er villig til genvalg, mens Christina Jønsson ikke ønsker genvalg.   
c. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Mette Klessen Wagner og Klaus V. Thomsen afgår 

efter tur. Villige til genvalg.    
d. Valg af delegerede. Klaus V. Thomsen afgår efter tur. Villig til genvalg. 

7. Eventuelt. 
 
 
 
Adgang til medlemsmødet med stemmeret har ethvert medlem og lejer, der er bolighavende i afdelingen, 
og som ikke har misligholdt sine økonomiske forpligtelser over for forening eller afdeling. 
 

 





 

 

Forslag A.    26/4-2013 
 

Forslag til ændring af vedtægterne 
 
 
Ændring af vedtægterne, så de følger den almene lovgivning, stillet af bestyrelsen. 
 
De nye vedtægter vedlagt. 
 

 

 

Forslag B     27/4-2013 

 
Forslag om tilladt hundehold 

 
Jeg er opmærksom på at forslaget om hundehold før er blevet nedstemt på års-
mødet. Jeg ønsker dog at give dette forslag en chance til da det virkelig er noget 
jeg brænder for. Skulle forslaget blive taget positivt imod er det selvfølgelig besty-
relsen der skal bestemme regler og begrænsninger.  Jeg har dog vedlagt et for-

slag til hvordan et regelsæt kunne se ud for hundehold.  
 

Med håb om det bedste, og på forhånd tak.   
 

Venlig hilsen Camilla Maria Thøgersen 
Spøttrupvej 10 st. tv.  

Tlf.: 20652454 
 
 

 
Udkast/forslag til regler for hundehold 

 
 
 
 
Antal 
Der må kun holdes én hund pr lejemål. 
 
Forsikring 



Hunden skal til enhver tid være forsikret efter gældende lovgivning, således at alle eventuelle 
skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved tilladelse til at holde 
hund, gives oplysninger som kan identificere hunden, såsom race, farve, alder og navn. Desu-
den skal forsikringsselskabets navn og policenr. Opgives. 
 
Hundetegn 
Hunden skal altid udenfor boligen bære halsbånd, som er forsynet med hundetegn, der angiver 
ejerens navn og telefonnummer.  
 
Ikke lovlige racer 
Følgende hunderacer og krydsninger heraf er ikke tilladt at holde eller have på besøg/passe. 
Amstaff, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo, Argentino, Dogo de Bourdux, Americano, Amerikansk 
Bulldog, Engelsk Bulldog, Fila Brasiliero, Mastino Napolitano, Centralasiatisk Ovtcharka, Kau-
kasisk Ovtcharka, Great Japanese Dog, Amerikansk Staffordshire Terrier(amstarff), Staffordshi-
re Bull Terrier, Bull Terrier, Pitt Bull og Tosa Inu. Begge sidstnævnte er endvidere forbudt ved 
lov.  
 
Luftning 
Hunden må ikke luftes på legepladserne, og ejeren er ansvarlig for at hunden ikke forurener 
bebyggelsens trappeopgange, fortove, friarealer og grønne områder. Såfremt hunden forretter 
sin nødtørft et af ovennævnte steder, påhviler det ejeren at fjerne hundens efterladenskaber, 
samt at rengøre evt. opgange og gangarealer. Ingen hund må løbe frit rundt på ejendommens 
friarealer, legepladser, gade- og fortovsarealer, trapper, gange eller andre fælles lokaliteter. 
Hunden skal altid føres i kort snor i hele boligområdet 
 
Ophævelse af tilladelse 
I tilfælde af berettiget klage over hunden, vil tilladelsen umiddelbart blive ophævet. Hvis tilladel-
sen til at holde hund tilbagekaldes som følge af berettiget klage, er ejeren forpligtet til omgåen-
de at sørge for at hunden fjernes fra ejendommen. Såfremt ejeren ikke efterkommer påbuddet 
om at fjerne hunden, betragtes dette som misligholdelse af lejekontrakten, således at boligor-
ganisationen kan opsige lejemålet til ophør med øjeblikkelig virkning. 
 
Skader 
Skader som hund påfører lejemålet vil ved fraflytning blive betragtet som misligholdelse.  
 
Støj og gener 
Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr, at sørge for at dette ikke ved støj, herunder 
langvarig gøen og hylen eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden, eller på anden måde er til ge-
ne for ejendommen eller for de øvrige beboere. 

 

 

 

 

 

 

 


