Ejerlejlighedsforeningen FORTBO
Rødovrevej 301-323A
2610 Rødovre

Reglement for husdyrhold
1.

Udenfor privat område (lejlighed) skal hunde føres i snor.
Hunde må ikke overlades til personer (børn), der ikke har den fornødne
kontrol over dyret.

2.

Bebyggelsens fællesarealer, herunder legepladser og sandkasser, må ikke
forurenes af husdyr. Sker det at et husdyr forurener skal ejeren omgående og
uden påkrav fjerne forureningen.

3.

Husdyr må ikke være til gene for de omkringboende, bl. a. ved hyppig eller
langvarig gøen og/eller piben/hylen og må endvidere ikke hindre, at personer
i lovligt ærinde får adgang til ejendommens arealer.

4.

Der må maksimalt holdes 2 husdyr pr. lejemål. Det kan alene gives tilladelse
til hold af husdyr, der ifølge miljøvedtægten må holdes indenfor byzone.
Bestående lovligt registrerede husdyr udover 2 husdyr nedbringes ved
naturlig afgang. Genanskaffelse ud over 2 husdyr må ikke finde sted. Hvalpe
og killingekuld ud over 2 stk. husdyr skal være fjernet fra beboelsen inden 15
uger fra fødslen.

5.

Beboere i ejerlejlighedsforeningen Fortbo’s område må ikke holde hund, der
kan betegnes som muskelhund (kamphund). Ej heller er det tilladt at få besøg
af muskelhunde (kamphunde).
Beboere, som allerede ejer en hund som ovenstående, må beholde hunden i
resten af dennes levetid under forudsætning af, at den er registreret i
foreningens oversigt over dyrehold, og at den stedse føres i kort snor uden for
boligens område. Hvis der opstår tvivl om at hunden kan betegnes som
kamphund, er det ejeren, der skal fremvise lovlig dokumentation for, at det
ikke er en kamphund eller muskelhund. Racer, som kommer ind under
betegnelsen muskelhund eller kamphund kan blandt andet være:
Små muskelhunde (kamphunde): Alano, Alapa Blue Bulldog, Amerikanske
Pitbull/Staffordshire-Terrier, Bullterrier/Miniature Bullterrier, Dogue
Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull terr, Irish Staffordshire Terrier,
Perro de Presa Mallirquien, Staffordshire Bullterrier.
Store muskelhunde (kamphunde): Amerikansk Bulldog, Bandog, Boerboel,
Bullmastif, Bully Kutta, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux,
Fila Brasileiro, nepolitan Mastiff, Perro de Presa Canario, Rottweiler, TosaInu.
Endvidere enhver krydsning med ovenstående racer.
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6.

Såfremt de ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, kan tilladelse til
husdyrhold inddrages af ejerlejlighedsforeningen, dog kun med bestyrelsens
godkendelse.

Undertegnede erklærer sig herved indforstået med at overholde nærværende
betingelser for tilladelse til husdyrhold.
Navn: _____________________________________________
Adresse: ___________________________________________
Husdyrets race: _____________________________________
Husdyrets alder: ____________________________________
Forsikringsselskab: _________________________________
Police nr.: _________________________________________
Dato: _____________________________________________
Underskrift:

___________________________________________________

Nærværende tilladelse er meddelt af varmemester(bestyrelse:

Navn: _____________________________________________

E/F Fortbo reglement for husdyrhold, vedtaget på ordinær GF den 23. marts 2010

Side 2

af 2

