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Referat af SGH’s ordinære generalforsamling 

Tirsdag den 28. februar 2017 i Lille Friheden. 
 
Generalforsamlingen begyndte kl. 21:00. Inden generalforsamling havde Morten Beha Petersen, 
Hvidovre Kommunes Planafdeling holdt et oplæg om skybrud og oversvømmelser.  28 havde 
fundet vej til dette møde. 
 
SGHs formand Flemming Juel Mikkelsen, grf. Bredevang bød velkommen. 
Fremmødet var på 18 personer, repræsenterende 15 medlemsforeninger.  
 
Valg af dirigent 
Efter forslag fra SGHs bestyrelse blev Poul Sverrild valgt som dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 
Bestyrelsens beretning 
På vegne af SGH fremlagde formanden bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag 
og kan også læses på www.sgh.nu 
Beretningen blev enstemmigt godkendt, uden nogen bemærkninger. 
 
Revideret regnskab for 2016 
Kasserer Anders Aalund, grf. Hvidovre Kirkeby, fremlagde det reviderede regnskab, som var 
udleveret på forhånd. 
Regnskabet balancerer med et overskud på 1.634,27 kr. Egenkapitalen er 18.849,24 kr.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

Forslag fra bestyrelsen 

Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen havde stillet følgende ændringsforslag til SGHs vedtægter; 

§4 Kontingent: Sætningen ’Kontingentet opkræves medio marts, og betales senest 1. april.’ blev 

foreslået ændret til ’Kontingentet opkræves medio april, og betales senest den 1. maj.’ 

§6 Generalforsamling: Sætningen ’Hver af de tilsluttede grundejerforeninger har ret til at sende to 

bestyrelsesrepræsentanter til generalforsamlingen.’ blev foreslået ændret til ’Hver af de tilsluttede 

grundejerforeninger har ret til at sende alle bestyrelsesrepræsentanter til generalforsamlingen. 

§7 Ordinær generalforsamling: Sætningen ’Den ordinære generalforsamling gennemføres en gang  

årligt i 2. halvdel af februar måned.’ blev foreslået ændret til ’Den ordinære generalforsamling  

gennemføres en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal.’ 

 

§9 Bestyrelsen: Sætningen ’Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum fire incl. suppleanter er 

tilstede.’ blev foreslået ændret til ’Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er 

til stede.’ 

http://www.sgh.nu/
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I SGH’s vedtægter §6 står bl.a. Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede 
stemmer for forslaget. 
Da dette krav ikke kunne honoreres, overgik vedtagelsen af bestyrelsens ændringsforslag til SGH’s 
vedtægter til en ekstraordinær generalforsamling. Denne blev afholdt umiddelbart efter den ordinære 
generalforsamling. 
 
Forslag fra medlemmerne     
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
Budget/kontingent/honorarer/gebyrer 
Kasserer Anders Aalund fremlagde budgettet med uændret kontingent på 5 kr. pr. parcel. 
Budgetforslaget indeholdt på 15. år uændret telefon og kontortilskud. 
Der blev spurgt til behovet for annoncering af SGH’s politikermøde ifm kommunalvalget. 
Spørgeren tvivlede på, at udgiften stod mål med resultatet. En løsning kunne være en omtale i 
Hvidovre Avis af arrangementet, som SGH i vid udtrækning selv skulle forfatte. 
 
Budget for 2017 blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen  
Genvalgt blev: 
Anders Aalund, grf. Hvidovre Kirkeby, som kasserer                      
Peter Lougart, grf. Strandvang 
 
Nyvalgt til bestyrelsen blev: 
Trine Fastrup, grf. Giesegård 
Birgitte Kæstel, grf. Holmevang og 
Jesper Nielsen, grf. Avedøreparken 
 
Som revisor blev valgt: 
Tina Forchhammer, grf. Hendriksholm. 
 
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 
Flemming Juel Mikkelsen, grf. Bredevang, valgt 2016 som formand 
Anders Aalund, grf. Hvidovre Kirkeby, valgt 2017 som kasserer for to år 
Peter Lougart, grf. Strandvang, valgt 2017 for to år 
Trine Fastrup, grf. Giesegård, valgt 2017 for to år 
Birgitte Kæstel, grf. Holmevang, valgt 2017 for et år 
Jesper Nielsen, grf. Avedøreparken, valgt 2017 for et år 
 
Suppleanter: 
Jonas Krag, grf. Damhusparkens Villaby, valgt 2016 
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Revisorer: 
Mogens Rieck, grf. Ny Hvidovre, valgt 2016  
Tina Forchhammer, grf. Hendriksholm, valgt 2017 
 
Revisorsuppleant: 
Bent Løwe, grf.  Damhusparkens Villaby, valgt 2016. 
 
 
Eventuelt 
Intet. 
 
Flemming Juel Mikkelsen takkede Annie Marott og Birgit Møller-Kristensen for deres arbejde i 
SGH’s bestyrelse samt Poul Sverrild for god mødeledelse. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:55. 
 
 
Referatet godkendt marts 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poul Sverrild                             Flemming Juel Mikkelsen                        Anders Aalund 
   Dirigent                Formand       Referent  
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Bestyrelsens beretning for 2016 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af 
Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, Flemming J. Mikkelsen, på den 
ordinære generalforsamling i Lille Friheden, tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 
 
GOD INDFLYDELSE 
2016 har – som sædvanlig havde jeg nær sagt - været et godt år for SGH.  Aktivitetsniveauet har 
været højt, og det er lykkedes SGH at sætte grundejer-fingeraftryk på flere sager. Ikke fordi det er 
blevet nemmere at få indflydelse. Det er det ikke.  
Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder i løbet af året, og bestyrelsesmedlemmer deltaget i fire 
møder i Det Grønne Råd. SGH er ligeledes tilhører ved kommunalbestyrelsesmøder, i 
arrangementer og høringer, som kommunen og andre inviterer til. I bestyrelsen lægger vi vægt på 
at være opdateret på, hvad der foregår af relevante ting for grundejerne her i kommunen. 
 
NY MEDLEMSFREMGANG 
På generalforsamlingen i 2016 kunne vi i beretningen konstatere, at der var sket en stagnation i 
medlemstilgangen til foreningen. Det er gudskelov ikke tilfældet den her gang. I det seneste år har 
der været en fremgang, der betyder, at opbakningen til SGH er den højeste i foreningens 15-årige 
historie. Nu repræsenterer vi 41 foreninger med tilsammen 4.157 medlemmer mod 38 foreninger 
med tilsammen 3.968 medlemmer året før.  
 
De nye medlemstal svarer til ca. halvdelen af grundejerne i kommunen, men vi vil gerne have 
endnu flere medlemmer. Fremgangen i 2016 skyldes primært en kampagne, hvor man kunne blive 
medlem i et halvt år uden kontingentbetaling. Og meget tyder på, at disse medlemmer fortsætter 
med at være medlem også fremover. Kun en enkelt grundejerforening har siden trukket sig igen, 
og denne forening indgår derfor ikke i disse tal. 
 
I det kommende år planlægger vi nye initiativer over for potentielle medlemmer, så SGH fortsat 
kan fremstå som en veletableret og slagkraftig organisation. 
 
MERE SYNLIGHED 
Synlighed er et stadig vigtigere element i at skaffe flere medlemmer til foreningen. Det arbejder vi 
i SGHs bestyrelse også på. I det forløbne år har vi relanceret hjemmesiden www.sgh.nu, som den 
nu fremstår mere moderne og lettere tilgængelig end tidligere. Desuden er www.sgh.nu kommet 
meget højere op i søgefeltet, når den Googles, men vi har endnu ingen statistik på, hvor meget 
hjemmesiden reelt bliver brugt. 
 
Fremadrettet er vi i SGHs bestyrelse også godt klar over, at vi måske skal ud på de sociale medier 
for at kommunikere bredere, og den proces kan vi formentlig tage fat på i det kommende år. Men 
tilstedeværelse på sociale medier betyder også et betydeligt større arbejdspres med at opdatere, 
kommentere og svare på de spørgsmål, der melder sig. Dette har i nogen grad holdt os tilbage fra 
at tage eksempelvis Facebook i brug, men det kan blive aktuelt at gøre dette. 

http://www.sgh.nu/
http://www.sgh.nu/
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Synligheden styrkes også af SGHs nyhedsbreve, som bestyrelsen ved, at modtagerne sætter stor 
pris på. I det seneste år har intensiveret denne kommunikation og udsendt 7 af slagsen mod 5 i 
2015. Layoutet på nyhedsbrevene er desuden frisket op. 

 

Synligheden i Hvidovre Avis har også været god. Vi har et godt samarbejde med avisen, og det har 
gennem det forløbne år betydet flere artikler om SGHs aktiviteter. 

 

STIGENDE UDFORDRINGER 

Men SGHs bestyrelse er også klar over, at vi har stigende udfordringer. Godt nok kan vi denne 
gang konstatere en medlemsfremgang. Det håber bestyrelsen selvfølgelig kan fortsætte, men vi er 
også godt klar over, at vi er oppe imod tunge udfordringer.  

 

Vi får stadig meldinger om, at det kniber mere og mere for de enkelte grundejerforeninger at 
fortsætte aktivitetsniveauet, da det er vanskeligt at rekruttere medlemmer til foreningernes 
bestyrelser. Det betyder, at flere af medlemsforeningerne har varslet, at deres foreninger ’går i hi’, 
fordi det er vanskeligt at få nye medlemmer til at stille op, når bestyrelsesmedlemmer trækker sig. 

 

Det er ærgerligt, og derfor påhviler der også SGH en opgave i, dels at opfordre foreningerne til at 
fortsætte deres aktiviteter, og dels at blive medlem af SGH. Det at stå sammen i en fælles flok 
giver indflydelse. Ikke alle ønsker opfyldes, men i SGH er vi overbevist om, at det at deltage i et 
konstruktivt samarbejde med kommunens politikere og embedsmænd giver resultater. Det er 
vigtigt, at SGH hele tiden rumsterer i politikernes og embedsmændenes bevidsthed. 

 

Og i den proces er det afgørende, at SGH er synlig og deltager i den offentlige debat. Og skaber 
transparens, som synliggør de resultater, der opnås, så det er tydeligt for enhver, at det betyder 
noget, at grundejerne i kommunen har et fælles talerør. Ikke mindst i forhold til politikerne. 

 

FLEST ARRANGEMENTER 

2016 har været det mest aktive år med hensyn til arrangementer for medlemmerne. Ikke mindre 
end fire af slagsen er holdt i løbet af året, og medregner vi, at Poul Sverrild holdt et spændende 
indlæg om registrering af bygninger bygget efter 1940 på generalforsamlingen i 2016, ja så har vi 
faktisk haft fem arrangementer. 

 

Desværre må vi konstatere, at arrangementerne ikke altid er lige velbesøgte. Det kan selvfølgelig 
være fordi I medlemmer er meget travle mennesker, der ikke har tid til at deltage – eller at 
arrangementerne ikke er tilstrækkeligt interessante til, at I vil deltage i dem. Det må vi selvfølgelig 
arbejde på i det kommende år, men allerede i årets sidste nyhedsbrev, der blev udsendt lige før 
jul, efterlyste vi ideer til ting, vi kunne arrangere.  
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Efterfølgende har bestyrelsen modtaget to ideer: Kloakværket og kraftvarmeværket – begge på 
Avedøre Holme. I forvejen arbejder vi på ideer med at besøge ARCs ny kraftvarmeværk på Amager 
(Skibakken) samt de under jordiske vandreservoir her i Hvidovre. Man kunne også gentage 
besøget i den nye kloakledning, der får udløb ved Åmarkens station, og som vi tidligere har besøgt. 
Men det skal her understreges, at vi fortsat er meget interesseret i at høre fra jer medlemmer om, 
hvad I gerne vil deltage i. 

 

ÅRETS ARRANGEMENTER 

Men her lige en kort gennemgang af det seneste års arrangementer: 
 

1. Skolebørn samler affald hvad med dig?  
I weekenden den 16. – 17. april opfordrede SGH grundejerne til at samle affald. Bestyrelsen 
skrev til medlemmerne, at det være en god ide at bruge lidt tid på at samle affald op på fortov 
og cykelsti uden for ens egen grund. Gjorde man det, deltog man i de samlede bestræbelser på 
at gøre Hvidovre pænere.  
 
Sammen med kommunens Vej og Park, Quark Centret og skolerne var SGH gået i samarbejde 
om den fælles indsats for at medvirke til mindre affald i gaderne. Ved at sætte dette fokus, vil 
man samtidig gerne opfordre alle borgere til at lade være med at smide affald på veje og 
fortove.  
 
Hvor meget, der blev indsamlet ved vi i sagens natur ikke, men det er indtrykket, at mange 
deltog, og det er hensigten at gentage arrangementet til foråret. Skoleeleverne var meget 
entusiastiske deltagere. 

2. Masser af støj i Hvidovre 

SGH havde den 20. september inviteret professor Jørn Mikkelsen fra DTU, der også er medlem 
af en gruppe mod støj ved Køge Bugt, til at fortælle om, hvor støjplaget Hvidovre er. Og bliver 
det endnu mere, når den nye jernbane til Ringsted åbner i 2018.   

Ifølge Jørn Mikkelsen er Hvidovre er meget støjplaget, og han havde også nogle forslag til, 
hvordan støjen minimeres. Blandt andet ved flere støjværn og ikke mindst ved en overdækning 
af motorveje gennem Hvidovre.  

I Hamburg har man overdækket en motorvej med et godt resultat, og det samme kan ifølge 
Jørn Mikkelsen også gøres i Danmark. Blandt andet kan man tiltrække investorer til sådan et 
projekt ved at tilbyde dem, at de må bygge huse og kontorer oven på overdækningen og 
derved få et afkast af investeringen. Spørgelysten var stor på dette arrangement. 

Jørn Mikkelsen er en meget dedikeret og engageret mand, og han arbejder videre med 
projektet, som alle inviteres til at deltage i. SGH følger dette arbejde. 
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3. 4 tons ukrudt og haveaffald indsamlet 

Også i september gennemførte SGH et projekt sammen med Hvidovre Kommune: Indsamling 
af ukrudt og haveaffald.  Grundejerne gjorde sig meget heldigt bemærket i denne hæk- og 
ukrudtskampagne, som betød masser af ukrudt og haveaffald i kommunens containere. 

På otte store containere anbragt forskellige steder i kommunen blev I grundejere opfordret til 
at ”Klip din hæk & tag ukrudt væk. Hjælp os med at holde byen ren og sikker at færdes i”.  

Ikke mindre end fire tons haveaffald kunne grundejerne afleveret i løbet af de fem 
kampagnedage, og både i SGHs bestyrelse og hos Vej og Park var der tilfredshed. 

Det kan allerede oplyses nu, at succesen bliver gentaget. SGH er parat, og både forvaltning og 
politikere har givet tilsagn om, at kampagnen løber af stablen i løbet af 2017. Det nøjagtige 
tidspunkt kendes ikke i øjeblikket. 

 
4. Hvorfor spare på vandet? 

 
Er der overhovedet nogen grund til at spare på vandet i det daglige, var et af de spørgsmål, der 
blev stillet, da SGH havde inviteret HOFOR til at fortælle om vandspild i midten af november 
sidste år. Betyder det ikke bare, at vandprisen stiger, fordi HOFOR har nogle faste 
omkostninger, der altid skal dækkes? 
 
Projektleder i HOFOR Søren Christensen svarede beredvilligt på alle spørgsmål, og det meste 
bemærkelsesværdige fra denne aften var, hvor lidt vandhanen eller toilettet behøver at 
dryppe før det løber op i uhyrlige summer til vandspild. Ærgerlige penge at betale for den 
enkelte, og desværre også en meget uhensigtsmæssig måde at bruge vandressourcerne på. 

 

 
NEJ TAK TIL KÆMPEVINDMØLLER OG HØJHUSE 
SGH har i løbet af året afgivet tre høringssvar. Det er i sagen om nye kæmpevindmøller på Avedøre 
Holme, om et nyt højhusbyggeri ved Rødovre station samt Hvidovres planlagte bymidte. 

1. Gigantiske vindmøller 

SGH sagde i et høringssvar i maj nej tak til etablering af 150 meter høje vindmøller på Avedøre 
Holme. SGH er tilhænger af vindmøller til produktion af vedvarende energi men imod forkerte 
placeringer. Og den foreslåede placering var forkert, fordi møllerne er ødelæggende for 
borgerne og for miljøet, og der findes ingen saglig begrundelse for at opføre dem lige der.  
Begrundelsen mod HOFORs/Københavns Kommunes planer om gigantvindmøller er den 
samme, som SGH sammen med blandt andre Hvidovre Kommune brugte til at sige sagde klart 
nej tak, da Københavns Kommune havde planer om at opføre kæmpevindmøller ved Kalvebod 
Syd for nogle år siden.  
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Vindmøllerne er qua deres størrelse uegnede til at blive placeret så tæt på et beboet område, 
som der her er tale om. De udsender lavfrekvent støj, og de giver på grund af deres højde 
skyggeproblemer for omgivelserne. Samtidig er møllernes virkning på fuglelivet ukendt. 
Trods dette kunne Hvidovre Kommune anbefale møllerne på Avedøre Holme. I en folder om de 
nye vindmøller erkendte Hvidovre Kommune, at de påtænkte vindmøller vil give gener for 
dem, der bor tættest på møllerne i form af støjgener, skyggegener og gener for fuglelivet. Men 
som et plaster på såret betones det, at der er mulighed for at søge erstatning efterfølgende for 
disse gener. Altså når skaden er sket. 
SGH fandt det meget ejendommeligt, at Hvidovre Kommune kan anbefale etableringen af 
nogle vindmøller, som vil betyde mindst lige så store gener for de omkringboende, som de 
planlagte vindmøller ved Kalvebod Syd, og som Hvidovre Kommune arbejdede meget ihærdigt 
på at undgå opførelsen af. 
Kommunalbestyrelsen var tilsyneladende her vendt 180 grader og anbefalede nu ligefrem 
møller, der giver de samme gener som Kalvebod Syd-møllerne.  
I folderen fra Hvidovre Kommune fremgår det også, at de påtænkte vindmøller vil være et 
positivt bidrag til at gøre Hvidovre til en grønnere kommune med en deraf lavere CO2-
udledning til følge.  
Dette var ikke korrekt. Af svarene, som både borgmester Helle Adelborg og viceborgmester 
Mikkel Dencker tidligere havde givet SGH på spørgsmålet om, hvorvidt møllerne indgår i 
Hvidovre CO2-regnskab, fremgik det, at møllerne IKKE tæller med i dette CO2-regnskab, fordi 
det er Københavns Kommune, der ønskede at opstille møllerne som led i denne kommunes 
arbejde med at blive CO2-neutral.  
Dette spørgsmål blev efter SGHs opfattelse yderligere sat i relief i folderen fra Hvidovre 
Kommune, hvor det fremhæves, at der kun findes meget få potentielle steder, hvor vindmøller 
vil kunne opstilles i kommunen. Med andre ord vil det sige, at Hvidovre Kommune i sin iver 
efter at gøre Københavns Kommune til en grøn kommune, måske fraskriver sig selv en af 
mulighederne for selv at blive en grønnere kommune. I et misforstået forsøg på at hjælpe 
storebror på den anden side af kommunegrænsen.  
Hvidovre Kommunes/kommunalbestyrelsens udstrakte hånd til Københavns Kommune i denne 
sag kunne unægtelig ligne et forsøg fra flertallet i Hvidovres kommunalbestyrelse på at hjælpe 
partifællerne i Københavns Kommune. Den saglige begrundelse for at opføre de påtænkte 
møller mangler helt. Det fik SGH til at anbefale, at møllerne burde lægges i mølposen som det 
skete med møllerne på Kalvebod Syd.  
SGHs høringssvar var et af i alt 11, der stort set alle var negative over for møllerne. Og selv om 
der i kommunalbestyrelsen oprindeligt var et flertal for at tillade Københavns Kommune gå 
videre med planlægningen af megamøllerne, tog Dansk Folkeparti sagen op i 
kommunalbestyrelsen påny, og qua de mange negative borger-tilkendegivelser, skiftede et 
enkelt kommunalbestyrelsesmedlem standpunkt, og hele mølleprojektet faldt til jorden. Tak 
for det. Men dette viser altså, at de kan betale sig at engagere sig i den lokale debat. 
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2. Anbefaler kun ni etager i Rødovre 

I et høringssvar til Rødovre Kommune har SGH overordnet set udtrykt sig positiv over for en 
udvikling af området ved Rødovre station med et stort nyt byggeri. Området består af en 
kedelig brandtomt og en ubenyttet bygning. I SGHs bestyrelse er vi enige med Rødovre 
Kommune i, at der er et stort, uudnyttet potentiale for udvikling af området med en blanding 
af boliger og erhverv. Realiseringen af projektet kan højne området markant, og gøre det mere 
attraktivt som markant naboområde for Hvidovres borgere.  

I sit høringssvar gjorde SGH imidlertid også Rødovre Kommune opmærksom på, at 
realiseringen af det nye projekt betyder mere trafik, mere parkering, mere støj, flere busser, 
nedsivning, skygge og mere udledning af CO2, som også vil påvirke borgere i Hvidovre.  

I SGH fastslog derfor, at vi håber, at alle disse ting vil blive taget i betragtning, når projektet 
udformes, så det belaster det omkringliggende miljø mindst muligt. SGH håber samtidig, at der 
i videst muligt omfang vælges grønne løsninger i udformningen af byggeriet selvom dette kan 
medføre en merudgift.  

I forbindelse med byggeriet blev der foreslået en støjskærm mod jernbanen for at beskytte 
byggeriet mod støj fra togene. Her gjorde SGH opmærksom på, at man skal sikre, at 
støjskærmen udformes, så den ikke reflekterer øget støj hen over jernbanen mod syd, som vil 
belaste Hvidovres borgere. Måske skal der suppleres med yderligere en støjskærm syd for 
jernbanen. 

I projektet er foreslået byggeri op til 19. etage. Det betyder en meget stor byfortætning af hele 
området, hvilket vil få konsekvenser også ind i Hvidovre Kommunes område, hvor der i 
forvejen er meget etagebyggeri.  Derfor gav SGH sin fulde støtte til lokale grundejerforeninger, 
som foreslog, at der maksimalt bygges op til 9 etager for at reducere den foreslåede 
byfortætningsgrad. 

Byggeriet er nu vedtaget med grønne løsninger, fastholdes de oprindelige 19 etager 
fastholdes. 

3. Diskussionen om bymidten 

I efteråret afgav SGH også høringssvar om den planlagte bymidte. SGH-repræsentanter har 
deltaget i alle borgermøderne om projektet, og været en del af den omfattende debat om 
emnet. I SGHs høringssvar begrænsede vi vores indsats til at anbefale, at man der, hvor gående 
trafik, cyklende trafik og bilister møder hinanden på Hvidovreveje, må man sikre en 
udformning, der giver optimal sikkerhed for alle transporttyper. 

Desværre har debatten omkring bymidten koncentreret sig omkring en følelsesmæssig 
diskussion om, hvorvidt man er for eller imod Risbjerggård. Denne debat har SGH ikke villet 
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være en del af, og vi skal heller ikke være det i fremtiden. Alligevel skal der herfra lyde en 
beklagelse over at dette er sket, da det betyder, at enhver nytænkning for udvikling af området 
altid ender med en diskussion om, hvorvidt en enkelt bestående bygning skal bevares eller ej. 
Den type diskussioner resulterer som regel ikke nytænkning og nye visioner.  

 

MØDE MED POLITIKERNE 

SGH har igennem alle årene haft en solid kontakt til kommunens politikere. Blandt andet har vi 
hvert eneste år haft one-to-one møder med borgmester og/eller formanden for Teknik- og 
Miljøudvalget.  

 

Det har vi ikke haft i 2016. Dels fordi vi havde et møde med Mikkel Dencker lige før jul 2015, og 
med borgmesteren nogle måneder tidligere. Men et nyt møde med Mikkel Dencker er på vej lige 
efter denne generalforsamling, og til efteråret planlægger SGH som i tidligere valgår et stort 
politikermøde med samtlige opstillede politiske partier, hvor alle får mulighed for en kort 
introduktion, og efterfølgende svarer på spørgsmål fra borgerne og fra repræsentanter for SGH. 

 

Desuden møder de to SGH-repræsentanter i Det Grønne Råd jævnligt formand og næstformand 
for rådet (Mikkel Dencker og Finn Gerdes), så vi synes, at vi er dækket ind i vores kontakt med 
politikerne. Også i 2016. 

 
Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. 

P.B.V.  

Flemming J. Mikkelsen, den 28.02.2017 
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Referat af SGHs ekstraordinære generalforsamling 
Tirsdag den 28. februar 2017 i Lille Friheden. 
 
 
Start kl.22:00 

 

SGHs formand Flemming Juel Mikkelsen, grf. Bredevang bød velkommen. 

Fremmødet var på 18 personer, repræsenterende 15 medlemsforeninger.  

 

Valg af dirigent 

Efter forslag fra SGHs bestyrelse blev Poul Sverrild valgt som dirigent. Han konstaterede, at den 

ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

Vedtægtsændringer 

 

Forslag fra bestyrelsen 

 

Bestyrelsen havde stillet følgende ændringsforslag til SGHs vedtægter; 

§4 Kontingent: Sætningen ’Kontingentet opkræves medio marts, og betales senest 1. april.’ blev 

foreslået ændret til ’Kontingentet opkræves medio april, og betales senest den 1. maj.’ 

§6 Generalforsamling: Sætningen ’Hver af de tilsluttede grundejerforeninger har ret til at sende to 

bestyrelsesrepræsentanter til generalforsamlingen.’ blev foreslået ændret til ’Hver af de tilsluttede 

grundejerforeninger har ret til at sende alle bestyrelsesrepræsentanter til generalforsamlingen. 

§7 Ordinær generalforsamling: Sætningen ’Den ordinære generalforsamling gennemføres en gang  

årligt i 2. halvdel af februar måned.’ blev foreslået ændret til ’Den ordinære generalforsamling  

gennemføres en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal.’ 

 

§9 Bestyrelsen: Sætningen ’Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum fire incl. suppleanter er 

tilstede.’ blev foreslået ændret til ’Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er 

til stede.’ 

Vedtægterne siger om en ekstraordinær generalforsamling: 

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis enten bestyrelsen eller mindst 25 procent 

af SGHs stemmeberettigede kræver dette med tilkendegivelse af emner, der ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest fem uger efter at kravet om 
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generalforsamlingen er fremsat, og den skal indkaldes med minimum 14 dages varsel vedlagt en 

skriftlig dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det eller de emner, der er fremsat 

begæring om. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 3/4 af 

underskriverne/ forslagsstillerne er mødt frem. 

Alle krav var opfyldt, hvorfor alle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. 

 

Eventuelt 

Intet. 

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 22:05. 

 

 

Referatet godkendt marts 2017 

 

 

 

 

 

 

Poul Sverrild                             Flemming Juel Mikkelsen                        Anders Aalund 

   Dirigent                Formand       Referent  
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                                                                    VEDTÆGTER 

 

 

SGH 
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune 

 

 

 

§ 1 

Sammenslutningens navn og hjemsted 
Sammenslutningens navn er Sammenslutningen af Grundejerforeninger i 
Hvidovre Kommune – forkortet til SGH, hvis værneting er Hvidovre 
Kommune.  SGHs adresse er den til enhver tid værende formands adresse. 
 
 

§ 2 

 SGHs formål og rammer 
SGH, der er partipolitisk uafhængig, er paraplyorganisation for 
grundejerforeningerne i Hvidovre Kommune. Den daglige drift varetages af en 
bestyrelse.  SGH har til formål at påtage sig sager af fælles interesse for 
medlemsforeningerne og deres medlemmer samt bistå foreningerne i 
enkeltsager af principiel karakter. 
 
 

§ 3 

Medlemmer 
Som medlem af SGH kan optages enhver grundejerforening i Hvidovre 
Kommune. Ansøgning om optagelse skal fremsættes skriftligt med angivelse 
af medlemstal. En tilsluttet forening kan udmelde sig skriftligt med en måneds 
varsel til den 31. december. 
Et medlem kan senest 8 dage efter en ordinær- eller en ekstraordinær 
generalforsamling udmelde sig af SGH med virkning fra dags dato, hvis der 
på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling er vedtaget 
forslag, der forhøjer medlemskontingentet med 20 pct. eller derover.   
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§ 4 

Kontingent 
De tilsluttede grundejerforeninger betaler kontingent til SGH. Kontingentet, 
der følger kalenderåret, fastsættes årligt af generalforsamlingen efter 
indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet beregnes i forhold til den tilsluttede 
grundejerforenings medlemstal. Kontingentet opkræves medio april, og 
betales senest den 1. maj. 
Kontingentet betales normalt forud for et år ad gangen. Sker indmeldelsen 
efter den 30. juni i et kalenderår, betales der ved indmeldelsen kun halvt 
medlemskontingent for det pågældende regnskabsår. 
 

Kontingentet skal senest være betalt den 1. i den efterfølgende måned. 
Manglende betaling af medlemskontingent medfører en rykker efter 30 dage, 
der er pålagt et gebyr fastsat af general-forsamlingen. Efterkommes denne 
henvendelse ikke inden 30 dage, ekskluderes grundejerforeningen af SGH. 
En ekskluderet medlemsforening kan ikke gøre retskrav gældende over for 
SGH. 
 
 

§ 5 

Hæftelse 
SGHs til enhver tid værende medlemsforeninger hæfter pro rata (idet der 
tages hensyn til medlemsforeningernes medlemstal) i forhold til tredjemand 
med hensyn til de på en generalforsamling vedtagne fællesforpligtelser.  
 
 

§ 6 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen er SGHs højeste myndighed, og kun 
generalforsamlingen kan ændre SGHs vedtægter. Hver af de tilsluttede 
grundejerforeninger har ret til at sende alle bestyrelsesrepræsentanter til 
generalforsamlingen. 
Medlemsforeningernes bestyrelsesrepræsentanter har stemmeret på 
generalforsamlingen efter en fordelingsnøgle, hvor medlemsforeninger med 
under 50 medlemmer har én stemme, mens foreninger med 50 medlemmer 
eller derover har to stemmer på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. 
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Generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal 
medlemmer, når indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort ifølge 
vedtægternes bestemmelser. Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de 
stemmeberettigede stemmer for forslaget, mens samtlige andre beslutninger 
træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er forslaget 
forkastet. 
Er det tilstrækkelige antal stemmeberettigede ikke til stede, kan der indkaldes 
til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægts-ændringer vedtages 
ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. 
 
 

§ 7 

Ordinær generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling gennemføres en gang årligt inden udgangen 
af 1. kvartal. Den skal indkaldes med mindst 30 dages varsel med skriftlig 
meddelelse til medlemsforeningerne om dagsorden, evt. indkomne forslag, 
samt evt. forslag fra bestyrelsen. Medlemsforeningers forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest 21 dage før generalforsamlingen. 
Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre de forslag, der ønskes behandlet af 
medlemsforeningerne, senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemning 
skal foregå skriftligt, såfremt en stemmeberettiget eller dirigenten kræver det. 
Blanke stemmer regnes for ikke-afgivne. Generalforsamlingens dagsorden 
skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 
 
•Valg af dirigent 
• Bestyrelsens beretning 
•Revideret regnskab for det seneste år 
•Forslag fra bestyrelsen 
•Forslag fra medlemmer 
•Budget/kontingenter/honorarer/gebyrer 
•Valg til bestyrelsen 
•Valg af revisorer 
•Eventuelt 
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, der godkendes af 
dirigenten og såvel den afgående som tiltrædende formand. Dirigentens 
formulering er afgørende. 
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§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling 
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis enten bestyrelsen 
eller mindst 25 procent af SGHs stemmeberettigede kræver dette med   
tilkendegivelse af emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær 
generalforsamling skal holdes senest fem uger efter at kravet om 
generalforsamlingen er fremsat, og den skal indkaldes med minimum 14 
dages varsel vedlagt en skriftlig dagsorden. 
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det eller de emner, 
der er fremsat begæring om. Den ekstraordinære generalforsamling er kun 
beslutningsdygtig, hvis ¾ af underskriverne/ forslagsstillerne er mødt frem. 
 
 

§ 9 

 Bestyrelsen 
Ledelsen i SGH varetages af en bestyrelse på syv medlemmer valgt af general- 
forsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en 
sekretær og tre   bestyrelsesmedlemmer. De vælges alle af generalforsamlingen for to år 
ad gangen, således at formand, tre bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges i 
lige årstal. Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges i ulige årstal. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på de øvrige poster. Valg til bestyrelsen 
foregår ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte på 
generalforsamlingen.  
To revisorer vælges forskudt af hinanden for to år ad gangen. En 
revisorsuppleant vælges hvert år. Kun et medlem fra hver af medlems-
foreningernes bestyrelser kan vælges til SGHs   bestyrelse eller revision. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er tilstede. 
Bestyrelsens syv medlemmer modtager årligt et fast honorar, der fastsættes 
af generalforsamlingen i forbindelse med vedtagelse af budget. Der ydes ikke 
særskilt vederlag for deltagelse i møder, ligesom tabt arbejdsfortjeneste ikke 
godtgøres. 

 

§ 10 

 Bestyrelsens opgaver 
SGH repræsenteres udadtil af formanden, mens den daglige ledelse 
varetages af bestyrelsen. I formandens fravær repræsenteres SGH af 
næstformanden. 
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Kassereren fører SGHs regnskab i overensstemmelse med budget og de 
forpligtelser, som generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen  
Kassereren fører nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter. 
SGHs regnskab afsluttes hvert år den 31. december. På bestyrelsesmøder 
skal kassereren forelægge en oversigt over regnskabet. Den kontante 
kassebeholdning skal være så lav som muligt, øvrige beløb indsættes i en 
bank på foreningens navn, og på en sådan måde at kun kassereren og 
formanden, eller næstformanden i dennes forfald, har adgang til kontoen.   
 Det årlige regnskab skal være afsluttet i god tid, så at det i revideret stand 
kan fremlægges for generalforsamlingen. Bestyrelsen og revisorerne kan til 
enhver tid forlange regnskab med bilag forelagt sammen med bankbog og 
kassebeholdning. 
Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og 
underskrives af bestyrelsen og de interne revisorer. 
Sekretæren skriver SGHs referater upartisk fra såvel generalforsamling, 
bestyrelsesmøder som andre møder, SGH deltager i. Medlemsforeningerne 
skal efter behov holdes orienteret om bestyrelsens arbejde.  
 
 

§ 11 

Medlemskab i råd og styrelser 
SGHs bestyrelse udpeger i forhold til sit medlemstal repræsentanter til de 
kommunale, amtskommunale og statslige råd, organer og styrelser, som 
SGH er berettiget til at deltage i. 
 
 

§ 12 

Regnskabsår 
SGHs regnskabsår følger kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. 
Første regnskabsår dog fra stiftelsen til 31. december det pågældende år. 
Det reviderede årsregnskab skal udsendes til medlemsforeningerne sammen 
med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 

 

§ 13 

Revision 
De af generalforsamlingen valgte revisorer kontrollerer regnskabets rigtighed 
og påser, at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med 
vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. 
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Uanmeldt revision af konti og kassebeholdning kan finde sted med dags 
varsel, og kassereren skal til enhver tid velvilligt samarbejde om 
gennemførelsen af denne revision. 
 

§ 14 

Opløsning 
SGH kan kun opløses ved en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst 
¾ af de stemmeberettigede deltager, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmer for en opløsning af   SGH. Opfyldes disse krav ikke, kan SGHs 
nedlæggelse efterfølgende besluttes på en ekstraordinært indkaldt 
generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved almindelig stemmeflerhed 
blandt de fremmødte medlemsforeninger. 
Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af 
generalforsamlingen 

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den 
resterende formue forholdsmæssigt mellem de til den tid værende 
medlemmer, med mindre generalforsamlingen måtte bestemme andet med 
almindelig stemmeflerhed. 
 
Således oprindelig vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26.02.2002, og senest ændret den 
28.02.2017. 

 

 
Dirigent: 
 
 
Poul Sverrild  
 
 
 

I bestyrelsen: 
 
 
 
Flemming Juel Mikkelsen Anders Aalund  Peter Lougart 

Formand  Næstformand og kasserer Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
Jesper Nielsen  Trine Fastrup  Birgitte Kæstel 

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 
 

 

 


