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 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

   

 

Rigtig god påske. 

Ny vitaminer til SGH 

I den nuværende situation er det relevante spørgsmål, om tiden er løbet fra SGH som organisation. Er det 

tiden at aflive organisationen. Skal grundejerne i Hvidovre ikke længere have et fælles talerør, og er det 

nu, at SGHs beskedne formue fordeles til de nuværende medlemmer? Eller skal SGH styrkes, og er du selv 

parat til aktivt at være med til dette.  

Det var de spørgsmål, som SGHs bestyrelse lidt provokatorisk stillede sine medlemmer i februar 

umiddelbart før den ordinære generalforsamling i marts.  

Her var der i høj grad lagt op til en endelig stillingtagen til, om grundejernes paraplyorganisation i Hvidovre 

skulle afgå ved døden en gang for alle. Blandt andet fordi det kneb med at få kandidater til at stille op til 

bestyrelse og revision, og en manglende tilslutning til SGHs arrangementer.. 

SGH blev styrket 

De dystre toner for fremtiden slog heldigvis ikke igennem. På den ordinære generalforsamling den 26. 

marts i Cirkusmusset mødte der mange medlemmer frem, som var parate til at påtage sig opgaver både i 



bestyrelse og revision. Det var godt, og det tegner lovende. Med de nye kræfter ombord er der nu også 

fornyet energi til at tage fat på opgaverne. SGH har fået nye vitaminer. 

Besøg hos Vej & Park 

Allerede den 15. maj indleder SGH sin sæson med arrangementer med et besøg hos Hvidovre Kommunes  

Vej & Park, hvor SGHs medlemmer er inviteret indenfor til en snak med kommunens folk om, hvordan veje, 

fortov, cykelstier samt de grønne områder vedligeholdes.  

Her får man som borger mulighed for at give sit besyv med om, hvordan disse ting skal gribes an. Desuden 

får vi et kig ind i drivhusene, hvor de mange sommerblomster, der senere udplantes, befinder sig. Efter 

sigende et ganske overdådigt syn. 

Efter påske udsendes et egentligt referat fra den ordinære generalforsamling, hvor vi også præsentere de 

nye medlemmer af bestyrelse og revision. 

Rigtig god påske og på gensyn. 

Bestyrelsen 

 

 


