Vedtaget på generalforsamlingen 13/11 2019

Regler for hold af Kæledyr/Husdyr
Generelt:
-

Det er ikke tilladt at holde dyr i blok 1 og 3 med undtagelse af et akvarium til fisk, eller
skildpadder. Ved ønske om anskaffelse af akvarium, skal Rådet og Portnerne kontaktes, så
de ved ødelæggelse af akvariet kan identificere arnestedet til en eventuel vandskade.

-

Det er tilladt at holde ét dyr i blok 2. Dette inkluderer katte og hunde, samt mindre dyr som
eksempelvis fugle og gnavere – man må desuden have et akvarium med fisk eller
skildpadder, da dette lægger sig et sted mellem dyr og møbel.

-

Ved ønske om at holde kæledyr skal man kontakte Rådet vil hjælp af formularen som kan
findes på hjemmesiden under Rådet. Dyret må ikke bo på kollegiet inden Rådet har givet
tilladelse hertil.

-

Det er ikke tilladt at holde dyr der er giftige eller aggressive. Desuden er det ikke tilladt at
holde reptiler, padder, spindlere og insekter med videre.

-

Hold af dyr i terrarie er som udgangspunkt forbudt. Undtaget er små skildpadder i anlæg
med forbrug i størrelsesorden som mindre akvarie.

-

Støjende dyr i udendørsophold er ikke tilladt, samt dyr som støjer konsekvent.

-

Det er ikke tilladt at fodre andres dyr, samt lukke dem ind uden tilladelse af ejer.

-

Det er ikke tilladt at avle på Kæledyr der bor på kollegiet.

-

Kæledyr og disses adfærd er underlagt kollegiets almindelige klagesystem med henvisning
til de foreliggende regler samt kollegiets almindelige regler. Eventuelle point for klager
gives til beboeren. Det kan desuden påbydes af rådet at et dyr som forårsager klagepoint,
kan bedes bortskaffet fra kollegiet.

-

Alle kæledyr skal holdes i henhold til gældende lovgivning.

-

Opstår der tvivl om hvorvidt dyret falder under kategorien for mindre kæledyr, skal man
kontakte rådet. Såfremt der er tvivlsspørgsmål vil sagen blive behandlet særligt.
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-

Pasning af Kæledyr må gøres i op til 14 dage, dog skal dette godkendes af Rådet først,
kontinuet pasning af samme Kæledyr er ikke tilladt. Pasning i blok 1 og 3 skal de på
køkkenet også godkende det først.

Yderligere regler for hold af kat.
-

Katten skal være steriliseret eller kastreret.
Katten skal være iført halsbånd med navn og adresse/telefonnummer eller tydeligt
øremærket.
Som hovedregel må katten kun lukkes ud når ejeren/passer er hjemme.
Der må ikke installeres kattelem.
Katten skal være chippet/øremærket.
Ejer hæfter for eventuelle skader forårsaget af katten.

Yderligere regler for hold af hund:
-

Hunde skal altid holdes i snor på kollegiets område, og må ikke luftes på græsarealerne på
kollegiet.
Hunden skal være iført halsbånd med navn og adresse/telefonnummer.
Hundens efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren.
Hunden skal være forsikret og have sundhedsbog.
Hunden må ikke opholde sig udendørs i eksempelvis hundebur mens ejeren/passer ikke er
hjemme.
Ulovlige hunderacer må ikke opholde sig på kollegiet.

