Tidsbegrænset aftale om brug af areal på Stevnsbovej 1, matr. Nr. 3a Avedøre By, Avedøre.

§1: Parterne og arealet
Mellem
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
(i det efterfølgende benævnt kommunen)
Og
Brevdueforeningen VIDO
Strandbovej 1
2650 Hvidovre
(i det efterfølgende benævnt som klubben)
Er der indgået følgende aftale:
Hvidovre Kommune stiller en del af arealet på matr. Nr. 3a Avedøre by, Avedøre(Fold B)
vederlagsfrit til rådighed for foreningen til brug for placering af dueslag.
§ 2: Brug af arealet
Dueslagene skal altid fremtræde i vel vedligeholdt stand, samt overholde Hvidovre Kommunes
Forskrift for fuglehold. Forskriften tager udgangspunkt i byzone men det er samme regler som gør
sig gældende i landzone.
Det påhviler klubben at varetage oprydning, renholdelse og vedligeholdelse, herunder
græsslåning, vintervedligeholdelse, vedligeholdelse af flisearealer og beplantning, af arealet som
markeret på vedlagte skitse.
Der må ikke på arealet anvendes kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler eller andre kemikalier.
Arealet må ikke uden kommunens skriftlige samtykke udlånes eller udlejes til andre.
Offentligheden kan færdes på arealet.
Ændringer i bestående hegn, hække eller anden afgræsning af arealet skal forinden aftales med
kommunen.
Klubbens håndtering af affald skal følge affaldsbekendtgørelsen samt Hvidovre Kommunes til
enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.
Foreningen er forpligtet til at overholde alle af kommunens fastsatte bestemmelser for brug af
området.
Der må maks. opsættes 10 dueslag på 12 m2 pr. slag ifølge landzonetilladelsen givet fra Teknisk
Forvaltning, Hvidovre Kommune den 6. oktober 2010.
Dueslagene skal placeres samlet med max. 5 meters indbyrdes afstand

§ 3: Ikrafttræden og opsigelse
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2016 og løber til den 31. december 2019 med mulighed for
genforhandling. Genforhandlingen optages senest den 1. juni 2019
Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af begge parter med et varsel på 1 år til den 1. i en måned.
Aftalen ophører med øjeblikkelig varsel, såfremt der sker væsentlig misligholdelse af de i aftalen
fastsatte bestemmelser.
Hvidovre den__________

For Hvidovre Kommune

_____________________
Helle Adelborg
Borgmester

Hvidovre den__________

For Brevdueforeningen VIDO

_____________________
Søren Larsen
Formand

_____________________
Nich Bendtsen
Kommunaldirektør

