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Urafstemning om dispensation til 1 hund i Vesterby

På afdelingsmødet den 30. januar 2017 tog forsamlingen stilling til et forslag om, at 
der kan gives dispensation til at holde 1 hund pr. lejemål i Vesterby. I forvejen er det 
tilladt at holde 1 indekat i afdelingen. Forslaget blev forkastet med 50 nej-stemmer, 
25 ja-stemmer, 7 ugyldige stemmer.

På afdelingsmødet blev det besluttet, at sende forslaget ud til urafstemning, således 
at alle lejemål i Vesterby får mulighed for at stemme om forslaget. Afdelingsmødet 
besluttede, at urafstemningen skal foregå ved, at hvert lejemål får tilsendt et brev fra 
DAB med to stemmesedler, som afleveres på ejendomskontoret i en stemmeurne. De 
beboere, som ikke har mulighed for at komme i kontorets åbningstid, kan aflevere 
stemmesedlerne i kontorets postkasse.

På hver stemmeseddel skal der afgives 1 kryds:

 NEJ til dispensation til hund i Vesterby, eller
 JA til dispensaton til hund i Vesterby

Hvis man ønsker at stemme blank, skal der ikke sættes noget kryds.

Der vil blive udarbejdet et reglement for hundehold. Det er afdelingsbestyrelsen, der 
udarbejder det endelige reglement. Der kan ikke gives dispensation til muskel- eller 
kamphunde.

Hvis der stemmes ja vil ordensreglementet blive ændret så der under husdyr vil stå:

”Det er ikke tilladt at holde husdyr. Dog kan der søges om dispensation til at holde 1 
hund og 1 indekat – samt små burdyr som fisk, marsvin, undulater og lignende (som 
ikke via larm eller lugt er til gene).”
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Side 2

Hver husstand har ifølge vedtægterne 2 stemmer - uanset husstandens størrelse - og 
ejendomskontoret skal have stemmesedlerne retur senest mandag den 27. marts 
2017 kl. 12.00. 

Stemmesedlerne bliver talt op af DAB, som også står for at sende information om 
resultatet ud til beboerne.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Med venlig hilsen

Rikke Hunderup Stisager
Forvaltningsgruppe 1


