
Forslag t i l  revidering af  husdyrsorden A/B Gri f fenfeldsgade 37-39

Hermed et forslag ti l  generalforsamlingen 2020 om at revidere husdyrsorden gældende 
hunde i andelsforeneingen med forslag om at åbne op for forbudet om at holde hund i 
foreningen. 

For hunde gælder:

- Det er t i l ladt at holde 1 hund i lej l igheden.
- Hunden skal føres i snor på ejendommens fællesarealer.
- Luftning af hunde på ejendommens områder er forbudt. Hundens efterladenskaber 
skal f jernes med det samme hvis det sker en ulykke. 
- Voldsomme og vedvarende støjgener accepteres ikke, desuden må det ikke på anden
måde være ti l  gene for ejendommens beboere.

For mange er hund, l igesom kat eller børn, set som et familemedlem. Et familiemedlem 
som ikke behøver at larme eller mærkes mere end andre i foreningen. Derfor virker 
et forbud som en begrænsning i hvordan andelshavere lever sine l iv. En begrænsning 
som i det her faldet er dikteret af andre og ikke tager i betragtning den individuelle 
andelshavers behov eller hvis den har mulighed for at bære det ansvar det indebærer. 
Der findes sikkert mange anledninger ti l  at det ikke er t i l ladt at have hund, men der 
findes l ige så mange anledninger ti l  at t i l lade det. Pointen er at det regnestykke og 
vurderingen burde l igge hos hver andelshaver i forhold ti l  hvordan de konstruerer 
deres l iv og familie situation. 

Der er mange børn, unge, par og ældre i foreningen, og studier viser at husdyr som 
hund giver mange helbreds fordele, både fysiske og psykiske. For os som skriver det 
her forslag, handler det om en stærk længsel. Vi kan ikke få børn så vores l iv er og 
kommer ti l  at se anderledes ud end mange af jer andres. For at vi skal kunne konstrur-
ere en familie kræves det meget mere, i mellemtiden håber vi på en hund. 
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