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 Referat af SGHs ordinære generalforsamling 
Torsdag den 1. marts 2012 i Lille Friheden. 

 
 
 
 
 

SGHs formand Flemming Juel Mikkelsen bød velkommen. Fremmødet var på i alt 14 personer, 
repræsenterende 11 medlemsforeninger.  
 
Valg af dirigent 
Efter forslag fra SGHs bestyrelse blev Poul Sverrild valgt som dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var gyldigt varslet, og dermed beslutningsdygtig. 
 
Bestyrelsens beretning 
 På vegne af SGH fremlagde Flemming Juel Mikkelsen, Grf. Bredevang, bestyrelsens beretning. 
 
Beretningen er vedlagt som bilag og kan også læses på www.sgh.nu 
  

Der var flere kommentarer til beretningen.   
Hjørdis Christoffersen fra grf. Ny Hvidovre foreslog at kommunen kan opkræve indkøb af 
affaldsbeholdere på ejendomsskatten, selvfølgelig kan der også betales straks. 
Anders Aalund, grf. Hvidovre Kirkeby oplyste af forslaget fra SF indeholder dette. 
Annie Marott fra grf. Harrestrup Villakvarter sagde, at hun var imponeret af SGH der har lavet et 
kæmpestort og flot arbejde gennem hele året og at man kunne se aftryk i de aktuelle sager, der 
berører SGHs medlemsorganisationer som f. eks ekstremregn, privatisering af villaveje, 
affaldsordning mv. 
Demi Hansen, grf. Avedøregård Villaby fortalte, at indsamlingen med kildesortering ikke virker iflg. 
Cowi, alt bliver blandet ved tømning. 
Annie Marott oplyste, at der 400 parceller i Hvidovre der har deltaget i et forsøg med 
kildesortering, i blandt disse hendes grundejerforening. Forsøget har fungeret fantastisk, 
restaffaldet er blevet halveret og hendes erfaring er at 14 dages tømning vil være ok. 
Demi Hansen mente at sortering er ok. 
Mogens Rieck, grf. Ny Hvidovre oplyste at affaldsentreprisen skal i udbud 1. oktober 2012, dette er 
et EU krav der ikke kan rykkes ved. 
Pekka Johannes Puukka, grf. Avedøre Terrassehuse henviste til Rødovre Kommune der laver en 
noget mere nuanceret affaldsordning og opfordrede TMU til at slå koldt vand i blodet. 
Anders Aalund mente, at det var en god ide hvis Kommunernes Landsforening lavede en 
struktureret og ensrettet affaldsordning, der kan indføres i alle kommuner.  
Leif Høgsbro, grf, Bredevang undrede sig over at vi ikke skulle sortere bioaffald som i Rødovre, 
hvor der bliver udleveret poser der er biologisk nedbrydelige til bioaffaldet. 
Leif Høgsbro sagde, at det ikke er alle forsikringsselskaber der vil dække en udskiftning af hele 
vandstikledningen. 
Flemming Juel Mikkelsen, grf. Bredevang opfordrede til, at man undersøgte hos sit 
forsikringsselskab om de ville udskifte hele stikledningen som kommunen forlangte. 
Pekka Johannes Puukka sagde, at stikledningen kan skydes ind, så der ikke skal graves. 
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

http://www.sgh.nu/
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Revideret regnskab for 2011 
Kasserer Anders Aalund fremlagde det reviderede regnskab, som var udleveret på forhånd. 
Regnskabet blev enstemmigt blev vedtaget. 
 
Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.  
 
Forslag fra medlemmerne     
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Budget/kontingent/honorarer/gebyrer 
Kasserer Anders Aalund fremlagde budgettet med uændret kontingent på 5 kr. pr. parcel. 
Budgetforslaget indeholdt uændret telefon og kontortilskud. 
Budgetforslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen  
Genvalgt blev: 
Flemming Juel Mikkelsen, Grf. Bredevang 
Pekka Johannes Puukka, Grf. Avedøre Terrassehuse 
Jesper Nielsen, Grf. Torstensgården 
Nyvalgt blev: 
Jerry Asmussen, Grf. Bredegård   
Som Suppleant: 
Annie Marott, Grf. Harrestrup Villakvarter  
Som Revisor: 
Demi Hansen, Grf. Avedøregård Villaby 
Som Revisorsuppleant:  
Hjørdis Christoffersen, Grf. Ny Hvidovre   
 
Bestyrelsen har følgende sammensætning: 
Flemming Juel Mikkelsen, Grf. Bredevang, valgt 2012 som formand 
Pekka Johannes Puukka, Grf. Avedøre Terrassehuse, valgt 2012 
Jesper Nielsen, Grf. Torstensgården, valgt 2012 
Jerry Asmussen, Grf Bredegård, valgt 2012  
Anders Aalund, Grf. Hvidovre Kirkeby, valgt 2011 som kasserer 
Tina Forchhammer, Grf. Hendriksholm, valgt 2011 
Peter Lougart, Grf. Strandvang, valgt 2011 
Suppleanter: 
Annie Marott, Grf. Harrestrup Villakvarter, valgt 2012 
Mikki Bohnhof, Grf. Kløverpris, valgt 2011 
Revisorer: 
Demi Hansen, Grf. Avedøregård Villaby, valgt 2012 
Gyda Larsen, Grf. Risbro, valgt 2011 
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Revisorsuppleant: 
Hjørdis Christoffersen, Grf. Ny Hvidovre, valgt 2012  
 
 
I pausen var SGH vært for sandwich, øl og vand. 
 
 
 
Eventuelt 
Pekka Johannes Puukka sagde at SGH skal undersøge loven omkring sortering og affald. 
Demi Hansen fortalte om lokalplanen vedr. supermarked i Avedøre. Kommunen kan pålægge 
bygherren at lave analyse vedr. trafik mv. Dette har grf. Avedøregård Villaby oplyst kommunen 
om, men kommunen har ikke brugt denne mulighed.   
René Tronøe fra grf. Christiansdalsparken spurgte om hvornår der kan tilsluttes til fjernvarme. 
Flemming Juel Mikkelsen svarede at de skulle spørge Finn Gerdes. 
René Tronøe har fra EBO Consult A/S fået at vide der kan gå 5 – 10 – 15 år. 
Pekka Johannes Puukka sagde at der kan søges dispensation, hvis der ligger et fjernvarmerør i 
nærheden.      
 
Efter generalforsamlingen holdt Poul Sverrild et kort foredrag om området ved 
Vestvolden/Avedøresletten, spændende som altid.  
 
Flemming Juel Mikkelsen afsluttede mødet og takkede for deltagelsen til de fremmødte.  
Mødet slut kl. 21:45 
 
 
Referatet godkendt den 1. marts 2012. 
 
 
 
 
 
Poul Sverrild                             Flemming Juel Mikkelsen                        Jesper Nielsen 
   Dirigent                Formand       Referent  
  
 


