
Referat fra husdyrudvalgsmødet d. 25. februar 2020 
 

Til stede: Vibeke Lange (VL), Merete Larsen (ML) og Henning Larsen (HL) 
 

Fraværende uden afbud: Tove Schouw (TS) 
 

Fra ejendomskontoret: Ejendomsmester Danny Stilling (DS) 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Den nye persondataforordning udsendt af BL, samt efterfølgende mail fra BO-VESTs 

digitaliseringsafdeling. 
 

DS orienterede om BO-VESTs digitaliseringsafdelings mail, og de udfordringer der har været bl.a. omkring 
Hyldespjældets indflyttergruppe samt de udfordringer der ligger, hvis husdyrudvalget selv ønsker at registrere husdyr. 
 

Besluttet: Fremtidige husdyrregistreringer ligger i Driften. Der kigges på registreringsskemaet som fremadrettet bliver 
en del af ny-indflyttermaterialet som også kommer til at indeholde en henvisning til husdyrreglerne på 
hyldenet.dk/beboerinfo 
 

Der husstandsomdeles VA-Information i forbindelse med ny husdyrregistrering med begrundelse i den nye 
persondataforordning. Husdyrudvalget stiller sig til rådighed, mht. husstandsomdelingen. 
 

Husdyrregistreringen starter 1. april 2020. 
 

HL kontakter Webmaster Henrik Hansen, mht. ændring af den mailadresse, som registreringerne skal sendes til, via 
det link som findes på hyldenet.dk/beboerdemokrati/husdyrudvalget. 
 
3. Opgaveønsker til driften, ud fra de tidligere aftale fra udvalgets markvandring 
 

Listen blev gennemgået sammen med DS 
 

DS vil lægge de forskellige opgaver ind i deres opgavesystem, og få det udført efterhånden ud fra de tidsmæssige 
ressourcer der findes på kontoret. 
 

- Hundeposer: Udvalget har, ved sidste omdeling og opsætning, konstateret at de bioposer der pt. bruges, ikke 
har den store kvalitet, da de krøller sammen i holderne og dermed ikke er brugbare, hvorfor udvalget ønsker 
der indkøbes bedre kvalitetsposer. 

 

Besluttet: DS undersøger mulighederne for at skaffe hundeposer i bedre kvalitet. 
 

- Hundeposeholdere: Udvalget ønsker – på længere sigt – at få udskiftet vores hundeposeholdere, som dels er 
af bedre kvalitet, men også er nemmere at gå til når der skal fyldes op. 

 

Besluttet: Driften kigger i budgettet for 2021, hvis det skal med i budgettet for 2021, skal der arbejdes lidt hurtigt frem 
mod budgetbeboermødet d. 16. september 2020. Udvalget undersøger selv de forskellige produkter og melder tilbage 
til driften. 
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4. Regnskabsbeboermødet d. 25. marts 2020 
 

- Beretningen blev gennemgået og tilrettet, i forhold til den tidligere beslutning om driftens overtagelse af 
husdyrregistreringen. 

 

Besluttet: Beretningen blev godkendt og fremsendes til afdelingsbestyrelsen 
 

- Husdyrreglerne blev gennemgået. Udvalget havde en drøftelse omkring løse katte i Hyldespjældet, da der – 
efter henvendelse fra en beboer – er blevet henvist til forskellige love og bekendtgørelser i forhold til løse 
katte, hvor det godt kan fortolkes således, at katte skal holdes på egen matrikel. Udvalget er opmærksomme 
på problematikken og vil følge udviklingen. 

 

Besluttet: Udvalget beder afdelingsbestyrelsen tage stilling til eventuelle fremtidige regler for katte. Derudover ønsker 
udvalget en redegørelse til husdyrreglernes pkt. 5, som omhandler rekvirering af kattefanger én gang årligt i maj 
måned. Afdelingsbestyrelsen opfordres til at tage en konkret diskussion hvad angår håndhævelse af husdyrreglerne, 
for at fastholde de regler som er blevet besluttet på beboermøderne gennem tiderne. 

 

Husdyrreglerne blev herefter godkendt og sendes til indstilling til afdelingsbestyrelsen, således de kan fremsættes til 
regnskabsbeboermødet d. 25. marts 2020. 
 

- Valg: Både Merete Larsen og Vibeke Lange modtager genvalg. 
Da Tove Schouw ikke deltog, er udvalget usikre på om Tove modtager genvalg. 
 
5. Næste møde 
 

- Afholdelses d. 19. marts 2020 kl. 10, Torvelængerne 11 


