
 

SGH   Menelaos Boulevard 52    2650 Hvidovre   36497722    www.sgh.nu   

 

 

 
Til SGHs medlemsforeninger 

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling 
____________________________ 

 
SGH indkalder hermed til ordinær generalforsamling: 

 
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 

Cirkusmuseet 
Avedørelejren 
Hovedporten 6 
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. 
 

Må vi trække dig en tur rundt i manegen? 

Inden generalforsamlingen i Cirkusmuseet i Avedørelejren er der en rundvisning på museet, hvor 
afdelingsleder Mikkel Knudsen fortæller om det spændende museum og dets mange aktiviteter, der er 
kendt langt ud over landet grænser. Gå ikke glip af denne spændende tur rundt i manegen. 
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Afdelingsleder Mikkel Knudsen fra Cirkusmuseet vil tage os rundt i den mest flygtige grundejerforening, 
nemlig cirkus. En grundejerforening, hvor der bliver tænkt ud af boksen, hvor problemer bliver løst, så snart 
de opstår og hvor farverne og glamouren er sat på fuld skrue og kun fantasien sætter grænser for, hvad der 
er muligt. Hør historien om den fantastiske udbryderkonge Bernardi, om den utrolige gøglerkonge 
Professor Tribini, om tankelæseren Truxa eller den bedårende Diana Benneweis. Der vil være blik bag 
facaden, genkendelige personligheder og plads til masser af grin. 
 
Efter rundvisningen holder vi en 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 2019 

 SGHs Regnskab for 2018 

 Bestyrelsens forslag til 2019 budget 
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