
 

 
  URAFSTEMNING – SKAL DET VÆRE TILLADT 
AT HOLDE HUNDE I BISPEPARKEN? 

På det ordinære afdelingsmøde i afdeling 1-22 Bispeparken den 23. november 2020 blev det besluttet, at 

forslag om, at der må holdes 1 hund per lejlighed i Bispeparken, ikke kom til afstemning på mødet, men 

sendes til URAFSTEMNING blandt alle beboere i afdelingen. Bliver forslaget vedtaget, skrives det ind i 
afdelingens husorden. 

 

Tilladelsen vil gælde alle størrelser hunde og alle hunde, der ikke er forbudt ifølge hundeloven.  
Servicehunde og førerhunde, der er specialtrænede og bevilget af kommunen, er allerede tilladt og vil altid 

være tilladt uanset resultatet af denne afstemning. 

 
Afstemning 
Urafstemningen løber fra onsdag den 16. juni til onsdag den 30. juni 2021 kl. 10.00. 
Stemmesedlerne er omdelt til alle beboere onsdag den 16. juni 2021, hvor urafstemningen starter. Hver 
lejlighed har 2 stemmer og får derfor 2 stemmesedler. 

 

For at stemme skal du udfylde de vedlagte stemmesedler med 1 kryds på hver seddel og aflevere 
stemmesedlerne i brevsprækken i trædøren markeret med ”Hundeafstemning” på Frederiksborgvej 118D  

(se billedet på stemmesedlerne). Der er koblet en aflåst stemmeboks på brevsprækken, så stemmerne 

opbevares forsvarligt. Stemmesedlerne kan ikke afleveres andre steder. 
 

Sidste frist for aflevering af stemmesedler er onsdag den 30. juni 2021 kl. 10.00, hvor valgboksen vil blive 

lukket. 
 

Hvis du ikke selv kan gå ned til ejendomskontoret, kan du kontakte driftspersonalet, som vil hente 

stemmesedlerne hos dig. De kan kontaktes på telefon 35 81 81 22 (mandag-fredag kl. 10.00-12.00). 
 

Optælling 
Optælling af stemmer foretages af stemmeudvalget onsdag den 30. juni 2021 kl. 13.00 i Bispeparkens 
Beboerhus, Bispeparken 17B. Stemmeudvalget består af driftsleder Bo Juul Kisum, souschef Thomas Nielsen 

samt et medlem af afdelingsbestyrelsen og en anden beboer. Beboere, der ønsker at overvære optællingen, 

er velkomne til at møde op. Vi skal dog følge myndighedernes anbefalinger i forhold til corona-restriktioner.  
Hvis det er muligt, vil optællingen kunne ses live via link på bispeparken.dk. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ejendomskontoret på telefon 35 81 81 22 (mandag-fredag 
kl. 10.00-12.00). 
 
På bagsiden: Husordensregler 
Vedlagt: Ja-ark for forslaget, Nej-ark imod forslaget og 2 stemmesedler 



 

 
Husordensregler 
 
 
 
 
Reglerne som gælder i dag, og som stadig gælder, hvis der stemmes (nej) imod 
forslag om hundehold: 
 
Det er ikke tilladt at holde hund. Gæster med hunde må ikke lufte disse på ejendommens arealer. 
 
Det betyder også, at: 
 
Servicehunde og førerhunde, der er bevilget af kommunen, er tilladt alle steder, også i Bispeparken. Hunde, 
der ikke er bevilget af kommunen, må ikke bo i Bispeparken.    
 
Man må gerne have besøg af en gæst med en hund. Så længe det ikke generer andre. 
 
 
 
 
Regler, der vil gælde, hvis der stemmes (ja) for forslag om hundehold: 
 
Det er tilladt at have 1 hund per lejlighed. Hunde må ikke luftes på ejendommens arealer. Man skal selv 
fjerne efterladenskaber og gøre rent efter hunden. Hunde skal registreres på ejendomskontoret, og der skal 
være tegnet en ansvarsforsikring.   
 
Det betyder også, at: 
 
Alle hunde, der er tilladt ifølge hundeloven, vil også være tilladt ifølge disse regler. 
Ansvarsforsikringen skal dække de situationer, hvor hunden gør skade på andre mennesker eller andre 
menneskers ejendele.   
 
Hvis forslaget vedtages, så det bliver tilladt at holde hund, og reglerne så senere ændres, så det ikke 
længere er tilladt at holde hund, vil de hunde, der er blevet registreret, mens det var tilladt at holde hund, 
fortsat kunne bo i lejlighederne, uanset om reglerne ikke tillader nye hunde. 
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