
 

 

Afdeling 31 

Hjelmagerparken, Løgten 

 

 

 

Tilladelse til husdyrhold 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Dato: _______________ 

 

Navn: _________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________ 

 

Tlf.: _______________ 

 

 

Hundens navn: _______________ 

Hundens race: ________________________________ 

Forsikringsselskab: ________________________________ 

Policenummer: _______________ 

 

 

Kattens navn: _______________  

Kattens race: ________________________________ 

 

 

Jeg står inde for, at ovenstående oplysninger er korrekte samt at jeg er forpligtiget til at 

meddele afdelingsbestyrelsen hvis der sker ændringer 

 

Jeg er bekendt med de gældende regler for husdyrhold i afdelingen. 

 

Jeg er endvidere bekendt med, at hvis ovenstående oplysninger ikke er korrekte, eller hvis 

jeg gentagne gange ikke har overholdt afdelingens reglement for husdyrhold, kan AlmenBo 

Aarhus inddrage tilladelsen til husdyrhold. 

 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Husdyrholderens underskrift  Afdelingsbestyrelsesformand 

 

 

Se regler for husdyrhold på næste side. 



 

 

 

           

REGLER FOR HUSDYR      

 

 

 

Det er tilladt at holde max. 2 husdyr pr. husstand, når følgende  retningslinjer overholdes: 

 

1.  Hunde/katte må ikke være til gene for de øvrige beboere. 

 

2.  Hunden skal altid føres i snor af en person, som har fuld kontrol over hunden. Såvel 

hunde som katte skal være forsynet med navneskilt påtrykt tydelig navn og adresse el-

ler telefonnr. 

 

3.  Af hensyn til afdelingsbestyrelsens tilsynspligt med overholdelse af husordensbestem-

melserne skal beboere, der ønsker at holde hund/kat henvende sig til afdelingsbestyrel-

sen for registrering. 

 

4.  Ved anskaffelse af hund eller kat skal ejeren henvende sig til afdelingsbestyrelsen med 

oplysninger om dyrets art, og for hunde en godkendt forsikring. 

 

Ved overtrædelse af disse regler kan afdelingsbestyrelsen efter mindst 2 skriftlige påtaler 

indenfor et halvt år inddrage tilladelsen til husdyrhold. 

 

Overtrædelse af bestemmelserne om husdyrhold er tillige omfattet af foreningens generelle 

husordensreglement pkt. 1 Alment. 

 

Det er ikke tilladt at holde muskelhunde/kamphunde som f.eks. Alano, Alapaha blue blood 

Bulldog, Amerikansk Bulldog, Amstaff, Bandog, Boerboel, Bull terrier, Bullmastiff, Bully Kut-

ta, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogo Canario, Dogue Brasileiro, Dogue De Bordeaux, Fila 

Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull Terr, Irish Staffordshire Terrier, Mastiff, Neapolitan 

mastiff, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pittbull, Rottweiler, Staffordshire 

Bullterrier, Tosa-Inu i afdelingen. 

 

Hunde af ovenstående racer eller blandinger heraf (med undtagelse af Pitt Bull terrier der er 

forbudt ved lov) der på tidspunktet for vedtagelse af dette punkt er registreret som husdyr i 

afdelingen kan forblive hos den pågældende ejer – såfremt øvrige regler for husdyrhold i 

afdelingen overholdes – indtil hunden afgår ved døden. 

 


