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Generalforsamling den 8. september
SGH gennemfører den 8. september en samlet generalforsamling for perioden
1. april 2019 – 31. august 2021 på Magistergården ved Hvidovre Kirke.

På grund af Covid-19 har SGH været nødsaget til at flytte sin ordinære generalforsamling flere gange. Både
i marts 2020 og i marts 2021 har det på grund af smittefare og forsamlingsforbud ikke været muligt at
gennemføre generalforsamlingen.
Men nu er der lys forude. Det lille forsamlingsforbud bortfalder i sin nuværende form den 1. august i år, og
derfor kan bestyrelsen nu oplyse, at generalforsamlingen er planlagt til onsdag den 8. september kl. 19:00 i
Magistergården ved Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkeplads 3. Hvis der ikke kommer ny smitte i omløb.
Planen er at gennemføre generalforsamlingen for både 2020 og 2021 samme dag. En konkret indbydelse
med dagsorden samt regnskab for 2019/2020 og 2020/2021 bliver udsendt i god tid før
generalforsamlingen. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at stille kontingentopkrævningen, der normalt
finder sted på denne tid, i bero til efter generalforsamlingen. Mere om dette senere.
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Stigende aktivitetsniveau i SGH
Siden årsskiftet har SGH været deltaget i flere sager – blandt andet det planlagte højhusbyggeri i Hvidovre Nord,
sløjfning af den ugentlige tømning af skraldespande, rækkehusbyggeri og den generelle boligpolitik i kommunen.

Covid-19 har lagt en betydelig dæmper på SGHs aktiviteter i specielt 2020, hvor der på grund af
forsamlingsforbuddet ikke har været mulighed for de store ting. De fleste aktiviteter i samfundet har været
markant lukket ned.
Siden årsskiftet 2020/2021 har aktivitetsniveauet været stigende. SGH har været involveret i sagen på
Catherine Booths Vej, hvor fire parcelhusgrunde af kommunen pludselig blev udlagt til opførelsen af syv
rækkehuse – på trods af en lokalplan, der ikke åbnede mulighed for bygning af rækkehuse. Sammen med
den lokale grundejerforening lykkedes at forhindre dette projekt.
SGH deltog også aktivt sammen lokale grundejere og grundejerforeningen i at få nedlagt et §14-påbud på
Strandvangsvej mod opførelsen af et nyt hus med en stor terrasse i 1. sals højde, som gav store
indsigtsproblemer for de omkringboende naboer. Nu er der et år til at udarbejde en ny lokalplan for
området, som forhåbentlig bliver til gavn for alle i området.
Højhusbyggeri er ikke nødvendigvis udvikling
SGH har også skrevet kritiske høringssvar. Blandt andet om det planlagte højhusbyggeri i Hvidovre Nord ved
Hvidovre Station. Det planlagte byggeri er alt for højt med et mere end 50 meter højt tårn, og SGH har
anbefalet et lavt byggeri i området (Lokalplansforslag og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016). Det planlagte
byggeri passer slet ikke ind i det pågældende område præget af lav bebyggelse.
SGH har også skrevet en kritisk henvendelse til Teknik & Miljø-udvalget omkring planerne om
affaldssortering for grundejere. Planen er at sløjfe ugetømningen af husholdningsaffald i
sommermånederne samtidig med at prisen for affaldssortering generelt sættes op.
Altså dårligere service til en højere pris. SGH har desuden svært ved at se det fornuftige i, at der indføres
14-dages tømning i de varme måneder. Det vil medføre store lugtgener og meget uhygiejniske forhold. SGH
har også deltaget i en debat på Hvidovre Nærradio om dette emne. Hidtil har politikerne ikke lyttet til os.
SGH har også haft en kritisk kommentar i Hvidovre Avis, hvor bestyrelsen gør opmærksom på
kommunalbestyrelsens planer for byudvikling er etablering af etagebyggeri – flere med høje boligtårne – 17
forskellige steder i kommunen, hvor der i øjeblikket er grønne områder.
Projekterne betyder opførelsen af op imod 4.000 nye boliger. SGH har vanskeligt ved at forstå, at det er en
grøn udviklingspolitik for kommunen at sløjfe grønne områder. Efterfølgende svarede borgmester Helle
Adelborg, at det skam er grøn politik og at der er tale om moderne byudvikling. Borgmesteren kalder det
moderne byudvikling. Men højhuse er ikke nødvendigvis udtryk for udvikling.
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