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Referat fra Husdyrudvalgsmødet d. 22. august 2019 
 
 
Til stede: Tove Schouw (TS), Anne-Merete Larsen (ML), Vibeke Lange (VL) og Henning Larsen (HL) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt uden ændringer 
 

2. Opsætning af mailadressen: husdyrudvalget@hyldenet.dk 
 

Forud for den kommende husdyrregistrering, skal mailadressen overtages af VL, hvorfor mailadressen skal             
sættes op til VL’s pc’er. Dette sker efter mødet. 

 

3. Husdyrreglerne og husorden 
 
Da udvalgets forslag er for sent ude, i forhold til det kommende budgetbeboermøde d. 16. september, i og                  

med det skal forbi afdelingsbestyrelsen, så vil forslag til revideringen af husdyrreglerne først blive              
fremlagt til regnskabsbeboermødet d. 25. marts 2020. 

 

Besluttet: Husdyrudvalget indstiller til godkendelse, på regnskabsbeboermødet d. 25. marts 2020, følgende            
ændringer, til revidering af husdyrreglementet. 

 

Stykke 1 (efter første afsnit) tilføjelse: Lejere som skal passe husdyr, og pasningen har en varighed af                 
mere 8 dage, skal husdyrudvalget orienteres. 

 

Stykke 1 (efter sidste afsnit) tilføjelse: Hvis man ikke længere har husdyr på lejemålet, meddeles dette til                 
husdyrudvalget. 

 

Stykke 6 (første afsnit) ændring: Det er ikke tilladt at lade sin hund færdes, uden den føres i snor. 
 

Stykke 6 (efter første afsnit) tilføjelse: Det eneste sted hvor hundene må færdes frit, er på Hyldespjældets                 
hundelegeplads. Hundelegepladsen må benyttes i tidsrummet 09:00-20:00. Hunde må ikke luftes i            
lammefolden. 

 

Stykke 8 (afsnittet med hunderacer) ændring: Det er ikke tilladt at holde muskelhunde og blandinger her                
af i Hyldespjældet. Der henvises til hundeloven af 4. november 2017 § 2. Racerne vil med jævne                 
mellemrum blive nævnt i ”Hyldeposten” og kan ses på hyldenet.dk. 

 

Stykke 11 (NYT AFSNIT) tilføjelse: Der må ikke begraves husdyr i haverne eller i Hyldespjældets               
udearealer. 

 
I forbindelse med gennemgangen af husdyrreglerne, drøftede udvalget de mange løse hunde der færdes i               

Hyldespjældet, og hvordan udvalget skal forholde sig til problemet. 
 

Udvalget ønsker at drøftelsen tages med driften og afdelingsbestyrelsen. 
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Fortsættes side 2. 
 
 

4. Husdyrregistrering 2019 
 

Besluttet: 
 

- Den nye husdyrregistrering sættes i gang i oktober 2019. 

- På registreringsskemaet tilføjes ”chip nummer” 

- Driften uddeler det som ”VA-INFORMATION” 

- Beboerne har frem til 16. november 2019 til at få registreret sit husdyr 

- Beboerne kan registrere sine husdyr via hjemmesiden hyldenet.dk eller ved at aflevere            
registreringsattesten på ejendomskontoret. På ejendomskontoret/afdelingsbestyrelsens kontor,      
vil der blive oprettet et dueslag til husdyrudvalget, hvor der både vil være blanke              
registreringspapir og de afleverede registreringer. 

 

- Beboere som registrere sig elektronisk vil modtage autosvar på mail, at registreringen er             
modtaget. 

 

- Efter 16. november vil alle beboere, som har registreret sit husdyr, modtage et fysisk bevis på at                 
deres husdyr er registreret. Dette sker ved husstandsomdeling, sammen med lidt hunde/katte guf             
samt – til hundeejere – nogle enkelte hundeposer. 

 
5. Opfølgning på tidligere markvandring i oktober 2018 

 

Listen blev gennemgået og rettet til. Det drejede sig fortrinsvis om hundeposeholdere og skraldespande. 
 

Der bliver lavet et kort over hundeposeholdernes placering, som bliver bragt i ”Hyldeposten”. 
 

Der er aftalt møde med Jesper Handskemager d. 22. august kl. 14:00 
 

Besluttet: Fremadrettet vil VL og HL fordele opsætning af hundeposer, således at VL tager ulige uger og                 
HL lige uger. 

 

Povl Markussen kontaktes, med henblik på at få sat et skilt op ved lammefolden, hvor det meddeles at der                   
ikke må luftes hunde i lammefolden. 

 
6. Eventuelt 

 

HL orienterede om både det ekstraordinære beboermøde d. 28. august 2019 vedr. ”Råderetskataloget” og              
det ordinære budgetbeboermøde d. 16. september 2019. 

 
 
 
 
 
Henning Larsen 
Referent 
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