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Forslag

Jeg foreslår at man må have husdyr på besøg i sin egen kollegielejlighed

Motivation

Jeg har en hund hos mine forældre, som jeg savner rigtig meget, så det ville være
hyggeligt at få besøg af hende en gang i mellem. Desuden er det en del nemmere
når mine forældre skal besøge mig, at de ikke skal time det med luftning og
skynde sig hjem og lufte hende. Derudover får jeg evt. mulighed for at hjælpe dem
med pasning, hvis de skal noget en weekend, da det også er min hund.
Kollegiet er opført som røgfrit og allergivenligt. Dette forslag skal behandles som
en tilføjelse til husordenen.
Iht. loven er det allerede nu lovligt at holde langt de fleste dyr i bur, så når der
fremsættes forslag om besøg af husdyr, menes der som regel hund og kat.
Kollegiekontorets erfaring er, at der kan være gener for andre beboere ved
husdyr-besøg, det bør I overveje inden vedtagelse og at der kan være
økonomiske ulemper med husdyrhold, især hund men også kat, da der kan være
øgede istandsættelsesudgifter. I de tilfælde hvor fraflytter ikke betaler, bliver det
kollegiet som kommer til at betale regningen, hvilket fører til øget husleje for de
andre beboere.
Inden forslaget evt. vedtages, kræves det ,at der udarbejdes en liste med en
præcis beskrivelse af hvilke dyr, der tillades, i hvilket omfang og hvordan de skal
opbevares/håndteres. Disse regler får vi behov for, hvis der en dag opstår
konflikter.

Kollegiekontorets
bemærkninger

Her er lidt mere som I bør overveje inden evt. vedtagelse:
• Der kan være beboere, som ikke tåler dyr eller ikke bryder sig om dyr. De er
flyttet ind under forudsætningen at kollegiet er dyrefrit. Hvordan håndteres
dette?
• Skal der i hvert enkelt tilfælde indhentes tilladelse til dyret? Hvem er ansvarlig
for dette?
• Kan der dispenseres fra reglerne? og hvem kan dispensere. Bestyrelsen eller?
• Kan dyrene være til alm. ulempe ved lugt, støj, væremåde/adfærd el. lign?
• Hvor mange må man have på besøg? antal og arter.
• Hvor længe og hvor ofte må husdyr være på besøg?
• Hvordan skal reglerne håndhæves og af hvem?
• Må husdyr færdes udenfor lejligheden?
• Må f.eks. en hund gå på området i snor/uden snor eller skal den bæres?
• Må dyrene færdes på fællesarealer?
• Hvad er sanktionerne hvis reglerne ikke overholdes?
• Kan det sikres at alle, som har husdyr på besøg også har en forsikring eller skal
fællesskabet, altså beboerne på kollegiet, betale ved uheld og skader?
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Modtaget af bestyrelsen den ___________________

