Andelsboligforeningen
Byrumgaard III

Frejlev den 12 marts 2009

HUSORDEN
1. Andelshaverne er forpligtet til at følge foreningen vedtægter, og til at der i øvrigt vises
hensyn og godt naboskab, hvorfor nedennævnte husorden skal overholdes.
2. En andelshaver er forpligtet til at tilrettelægge sit husdyrhold, således at der ikke er til gene
eller ulempe for andre andelshavere.
3. Husdyrhold må ikke medføre lugtgener, støjgener eller andre gener for de øvrige
andelshavere. Husdyr skal altid føres i bånd på foreningens arealer. Eventuelle
efterladenskaber på foreningens område fjernes straks af husdyrets ejer. Indgives der
berettiget klage til bestyrelsen, skal denne pålægge husdyrholderen at afhjælpe forholdet
øjeblikkeligt. I gentagelsestilfælde kan husdyret forlanges fjernet.
4. Det er tilladt at holde mindre husdyr i bur. Af hensyn til støjgener må fugle ikke holdes i
udendørs bur/voliere.
5. De til boligerne hørende carporte/parkeringspladser er udelukkende til brug for
andelshaverne og må således ikke gøres til genstande for udlån eller udlejning til brugere
uden for andelsboligforeningen. Øvrige parkeringspladser er til brug for andelshavernes
gæster samt andre, der har ærinde til foreningen. Parkering på kørevejene er ikke tilladt.
Der henvises til gæsteparkeringspladserne og parkeringspladserne ved fælleshuset. På
foreningens område må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer, campingvogne,
lastvogne og kassevogne over 3500 kg.
6. Små trailere skal parkeres i egen carport.
7. Støj, der kan genere andre andelshavere, skal begrænses mest muligt. Musikudøvelse
samt musik- og tv-afspilning skal ligeledes foregå, så det ikke er til gene for øvrige
andelshavere.
8. Det henstilles til, at der ikke slås græs eller bruges andre motoriserede redskaber mellem
kl. 20.00 og 09.00
9. Foreningen sørger for snerydning på asfalterede områder samt stier. Den enkelte
andelshaver rydder selv indgangsparti og carport.
10. Affaldsstativer skal placeres i overensstemmelse med Renovationsvæsenets ”Regulativ
for dagrenovation”. Affaldsstativer skal af den enkelte andelshaver males i samme grå
farve som skuret. RAL-7015
11. Parasoller og flytbare havepavilloner må opsættes inden for den enkelte andelshavers
”private” område. Havepavilloner må kun opstilles i sommerhalvåret (Følger sommertid).
Tørrestativ af typen ”paraplystativ” skal placeres i gårdhaven.
12. Bestyrelsen har påtaleret over for forhold, der ikke er vedtaget i denne husorden, men som
ved deres tilstedeværelse virker til gene for de øvrige andelshavere.
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13. Der afholdes 2 årlige arbejdsdage i foreningen, hvor alle andelshavere opfordres til at
deltage.
14. Dispensationer af mindre væsentlighed fra denne husorden kan meddeles af bestyrelsen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2009.
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