
REGISTRERING	  AF	  KATTEHOLD	  
	  

Andelshaver	   	  
Adresse	   	  
Lejlighedsnummer	   	  
Telefonnummer	   	  
E-‐mail	   	  
	  

Kattetype:	   Evt.	  race:	  
Køn:	   Fødselsår:	  
Farve:	   	  
Øremærke/chipnummer:	   Vaccinationer:	  
	  

Kaldenavn:	   Kendetegn:	  
	  

Dato:	   Gebyr	  modtaget:	  
	  

Registreret	  af:	   Underskrift	  ansøger:	  

	  

Andelshaver	  anerkender	  ved	  underskrift	  at	  have	  læst	  og	  accepteret	  vilkårene	  for	  husdyrhold	  beskrevet	  i	  
’HUSDYRREGLEMENT	  A/B	  SØNDERMARKSVÆNGE’	  
	  

	  

Følgende	  dokumentation	  modtaget:	  

Vaccinations-‐attest	   	  
Øremærke/chip-‐attest	   	  
Neutraliserings-‐attest	   	  
Foto	   	  
Andet	   	  
	  

	   	  



HUSDYRREGLEMENT	  A/B	  SØNDERMARKSVÆNGE	  
	  

Pkt.	  1:	  Andelshaveren	  har,	  uden	  forudgående	  særlig	  tilladelse,	  ret	  til	  at	  holde	  mindre	  kæledyr	  i	  bur,	  som	  
f.eks.	  hamstere,	  marsvin,	  stuefugle	  samt	  akvariefisk,	  og	  som	  alene	  holdes	  indendørs	  i	  egen	  lejlighed.	  For	  
katte	  skal	  der	  søges	  særskilt	  tilladelse.	  Det	  er	  tilladt	  at	  holde	  max	  2	  katte	  pr.	  husstand.	  Der	  er	  pligt	  til	  at	  
holde	  sine	  dyr	  i	  en	  sundhedsmæssig	  forsvarlig	  tilstand,	  og	  at	  det	  sker	  sådan,	  at	  de	  ikke	  er	  til	  nogen	  gene	  
eller	  fare	  for	  de	  øvrige	  beboere.	  	  

Pkt.	  2:	  Alle	  katte	  skal	  registreres	  hos	  bestyrelsen	  senest	  en	  måned	  efter	  indflytning/anskaffelse.	  	  

For	  at	  blive	  registreret	  skal	  følgende	  dokumenteres:	  Katte	  over	  16	  uger:	  Gyldig	  vaccinationsattest	  lydende	  
kattesyge	  og	  katteinfluenza.	  	  

Katte	  skal	  være	  øremærket	  eller	  chipmærket.	  Katte	  over	  6	  mdr.	  skal	  være	  neutraliserede:	  Hunkatte:	  P-‐
piller/sterilisation.	  Hankatte:	  Kastration.	  	  

Er	  de	  nævnte	  dokumenter	  på	  grund	  af	  kattens	  alder	  ikke	  fremskaffet	  ved	  registreringen	  skal	  de	  fremvises	  
og	  registreres	  af	  bestyrelsen	  efterfølgende.	  	  

Til	  dækning	  af	  omkostninger	  i	  forbindelse	  med	  registrering	  og	  opfølgning	  skal	  ejer	  betale	  et	  gebyr	  til	  
foreningen.	  Dette	  gebyr	  opkræves	  i	  forbindelse	  med	  registreringen	  og	  udgør	  pt.	  200	  kr.	  pr.	  kat.	  

Pkt.	  3:	  Kattene	  skal	  have	  adgang	  til	  en	  ren	  kattebakke	  i	  lejligheden.	  	  

Der	  skal	  anvendes	  moderne	  ”kattegrus	  der	  klumper”.	  Klumperne	  skal	  som	  andet	  husaffald	  pakkes	  i	  
forsvarligt	  lukkede	  plastposer	  inden	  nedkastning	  i	  affaldsskakt.	  Ved	  periodisk	  tømning	  af	  kattebakken	  
skal	  gruset	  samles	  i	  en	  kraftig	  lufttæt	  lukket	  plastpose	  og	  bæres	  til	  en	  container	  lokalt	  i	  opgangens	  
affaldsrum.	  	  

Pkt.	  4:	  Det	  påhviler	  enhver	  beboer,	  der	  holder	  husdyr	  eller	  mindre	  kæledyr	  at	  sørge	  for,	  at	  dette	  ikke	  ved	  
støj,	  herunder	  hylen,	  lugt,	  hærværk	  eller	  på	  anden	  måde	  er	  til	  gene	  for	  ejendommens	  øvrige	  beboere.	  
Kattegrus	  i	  toilettet	  vil	  blive	  betragtet	  som	  hærværk	  og	  misligholdelse	  i	  henhold	  til	  foreningens	  vedtægter	  
paragraf	  21.1	  litra	  c,	  d	  og	  f.	  

Skriftlige	  klager	  over	  brud	  på	  A/B	  Søndermarksvængets	  husdyrreglement	  skal	  stiles	  til	  bestyrelsen	  og	  
behandles	  af	  denne.	  	  

Pkt.	  5:	  Konstateres	  det,	  at	  ovenstående	  regler	  overtrædes,	  vil	  det	  medføre,	  at	  tilladelsen	  til	  husdyrhold	  
inddrages,	  og	  at	  husdyret	  omgående	  skal	  fjernes	  fra	  bebyggelsen.	  Såfremt	  tilladelsen	  er	  inddraget,	  og	  
beboeren	  fortsat	  holder	  husdyr,	  vil	  dette	  blive	  betragtet	  som	  misligholdelse	  som	  beskrevet	  i	  foreningens	  
vedtægter	  paragraf	  21.1	  litra	  c,	  d	  og	  f.	  Nærværende	  reglement	  kan	  ikke	  tilsidesætte	  gældende	  lovgivning.	  

	  

Søndermarksvænge	  den	  15.	  februar	  2013	  


