REGLER FOR HUSDYRHOLD (HUND/KAT) I GENTOFTEHUS
1. Det er kun tilladt at have én hund/kat pr. lejlighed. Det er ikke tilladt at holde dyr i
erhvervsmæssigt øjemed.
2. INGEN hunde/katte på ejendommens græsplæne.
3. I forbindelse med anskaffelse af et husdyr, SKAL den kommende dyre ejer oplyse om det
forestående køb til husdyrudvalget – og derpå orienteres om – og underskrive udvalgets
regelsæt ved et møde med en repræsentant fra udvalget samt en repræsentant fra
bestyrelsen. Derved har udvalget/ejendommen overblik over hvor mange – og hvilke dyr,
der findes i Gentoftehus. Ved nyindflytning med hund/kat gælder samme regler.
4. Eventuelle klager over dyr skal rettes til husdyrudvalget, som derefter formidler klagen
videre til rette modtager og evt. mægler mellem parterne.
5. Hunde/katte må kun færdes på trapperne i snor, båret eller i bur.
6. AL FÆRDSEL med hunde/katte på ejendommens område skal foregå i snor. De skal være
i følgeskab med voksne eller børn, der er store/gamle nok til at have styr på dem.
7. Hunde/katte må IKKE luftes på ejendommens område. Hvis uheldet skulle være ude,
forventes det naturligvis, at efterladenskaber fjernes med det samme. OBS! PKT. 2, 5, 6
OG 7 GÆLDER OGSÅ FOR BESØGENDE HUNDE/KATTE.
8. En kat skal være neutraliseret (hankat=kastreret, hunkat=steriliseret)
9. Følgende kamphunderacer er uønskede: Amerikansk Staffordshire terrier (Amstaff),
Staffordshire terrier, Bullterreier, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro). De 13 forbudte
hunderacer af lov fra 2010 er naturligvis også uønskede.
10.Hunderacer med en VÆGT PÅ OVER 30 KG(efter specialklubbernes standard for de
enkelte racer) er ikke ønskede i Gentoftehus.
11.CITAT FRA HUNDELOVEN, § 4: ”forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller
vedholdende gøen eller tuden, og der gives klage derudover til politiet, giver dette
besidderen pålæg om, at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke
hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne”.
Hvis regler for katte ikke efterkommes efter gentagne opfordringer kan klage til politiet
komme på tale.

HUSDYRUDVALGET:
PIA STRANDVAD (FORMAND), 56 D
MOBIL: 22 42 48 81

HELENE JUHL, 56 F
TLF.: 39 65 47 68

MAIL TIL HUSDYRUDVALGET: husdyrudvalget@gentoftehus.dk

UNDERTEGNEDE ACCEPTERER HERMED DE AF ”GENTOFTEHUS” OPSATTE REGLER
FOR HUSDYRHOLD:
HUND/KAT, RACE:
EJERS UNDERSKRIFT:
BESTYRELSE:
HUSDYRUDVALG:

EJER/HUSNR.:
DATO:

