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Til SGHs medlemsforeninger 

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling 
____________________________ 

 
SGH indkalder hermed til ordinær generalforsamling: 

 
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 

Magistergaarden 
Hvidovre Kirkeplads 3 

2650 Hvidovre 
   
Ifølge SGHs vedtægter kan alle 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. 
 
 
Efter en rundvisning i Rytterskolen og Magistergaarden med museumschef Poul Sverrild (se mere næste 
side) er der pause, hvor SGH vil servere kaffe og kage.  

Derefter gennemføres generalforsamlingen efter punkterne på den medsendte dagsorden. 

 
 

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

Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med indbydelsen følger: 

 Dagsorden for SGHs generalforsamling 2020 

 SGHs Regnskab for 2019 

 Bestyrelsens forslag til 2020 budget 

 

http://www.sgh.nu/
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Rytterskolen er den eneste bygningsfredede bygning i den oprindelige Hvidovre Kommune. 

 

På rejse i Hvidovres historiske centrum 
 
Da SGHs generalforsamling i år holdes i nye omgivelser i Magistergaarden, har SGH bedt museumschef fra 
Forstadsmuseet, Poul Sverrild, fortælle spændende bygnings- og lokalhistorie.  
 
Naturligvis vil han tale om baggrunden for, at det fine og stadig ret nye menighedshus ved Hvidovre Kirke, 
hvor vi mødes, kaldes Magistergården.  
 
Men når vi nu befinder os lige midt i Hvidovres historiske centrum, vil Poul Sverrild også sige lidt om 
nabobygningen Rytterskolen, hvor der er mulighed for at få en rundvisning i hele huset. Rytterskolen er den 
eneste bygningsfredede bygning i den oprindelige Hvidovre Kommune.  
 
Og når vi er på stedet, skal Hvidovres fine middelalderkirke selvfølgelig også have et par ord med på vejen.  

 
 
 
 
Vel mødt. 
Bestyrelsen 
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