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Til SGHs medlemsforeninger 

 

Indbydelse til generalforsamling I 
____________________________ 

 
 

Ordinær generalforsamling 
SGH indkalder hermed til ordinær generalforsamling: 

 
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 

Lille Friheden 
Lille Friheden 1 
2650 Hvidovre 

   
   
Ifølge SGHs vedtægter kan to bestyrelsesmedlemmer fra hver grundejerforening, der er medlem af SGH, 
deltage i generalforsamlingen. Samtidig siger vedtægterne, at medlemsforeningernes repræsentanter har 
stemmeret på generalforsamlingen efter en fordelingsnøgle, hvor foreninger med under 50 medlemmer 
har én stemme, mens foreninger med 50 medlemmer eller derover har to stemmer. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt.  
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer, når 
indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort ifølge vedtægternes bestemmelser. 
 
Indlæg om vand 

Generalforsamlingen indledes i år med et indlæg om oversvømmelser. Her fortæller Morten Beha 
Petersen fra Hvidovre Kommunes planteam om, hvilke initiativer kommunen har i støbeskeen for at 
imødegå store oversvømmelser i kommunen som følge af monsterregn eller flodbølger. Han kommer 
også ind på en tidsplan for nye foranstaltninger og lidt om finansiering af disse foranstaltninger. Her er 
alle velkomne til at deltage – uanset om man er medlem af SGH eller ej. 

Efter dette oplæg om vand holder vi  en pause, hvor SGH vil servere en sandwich og en forfriskning. 
Derefter gennemføres generalforsamlingen efter punkterne på den medsendte dagsorden. 

 
Med venlig hilsen og vel mødt 

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH 
Bestyrelsen 

 
→→→ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgh.nu/
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Til SGHs medlemsforeninger 

 
Indbydelse til generalforsamling II 

___________________________________ 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 
SGH indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling: 

 
Tirsdag den 28. februar 2017 efter den ordnære generalforsamling 

Lille Friheden 
Lille Friheden 1 
2650 Hvidovre 

 
SGHs bestyrelse har sat vedtægtsændringer på dagsorden for den ordinære generalforsamling. Men for at 
kunne ændre vedtægterne, kræves der, at 2/3 af foreningens stemmeberettigede stemmer for forslaget, 
mens samtlige andre beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Er det tilstrækkelige antal 
stemmeberettigede ikke til stede ved den ordinære generalforsamling, kan der indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt 
de fremmødte. 
 
Vedtægtsændringerne kan altså ikke behandles på den ordinære generalforsamling, hvis det tilstrækkelige 
antal stemmeberettigede ikke er til stede. Derfor denne indkaldelse til en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling. 
 

Med venlig hilsen og vel mødt 
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH 

Bestyrelsen 
 

 
 

 
Med indbydelsen følger: 

 Introduktion til tema ’Skybrug og oversvømmelser’ 

 Dagsorden for SGHs generalforsamling 2017 + den ekstraordinære generalforsamling 

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
 
Udsendes senere: 

 SGHs Regnskab for 2016 

 Bestyrelsens forslag til 2017 budget 
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