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 Referat af SGHs ordinære generalforsamling 
Onsdag den 8. september 2021 på Magistergaarden  

 

Efter en  rundvisning i Rytterskolen og Magistergaarden med Poul Sverrild, var der kaffe og kage. 
 

SGHs formand Flemming Juel Mikkelsen bød velkommen til generalforsamlingen. Fremmødet var 
på i alt 13 personer, repræsenterende 12 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.  
Erik Christiansen, grf. Christiandalsparken foreslog, at SGH mødte frem i politiske udvalg samt 
møde med borgmesteren. Flemming Juel Mikkelsen svarede, at det har SGH gjort tidligere og det 
kan gøres igen. 
Inger Belling Olsen, SGH, fortalte om en støjgruppe der er oprettet på tværs af flere 
grundejerforeninger. Støjgruppens mål er bl.a. støjværn/overdækning af motorvejene i Hvidovre. 
Gruppen har også, ved fremmøde i kommunalbestyrelsen, foreslået en ny og korrekt støjmåling af 
trafikstøjen i Hvidovre. 
Susanne Halck, grf. Hvidovregaards Villaby, fortalte, at der tidligere er talt om overdækning af 
vestmotorvejen. Susanne Halck fortalte om fremmøde i kommunalbestyrelsen vedr. lokalplan for 
Hvidovregaards Villaby, lokalplanen blev først stemt igennem, efter en pause blev lokalplanen 
nedstemt. 
Finn Heller, grf. Stenshavegård, foreslog sammenlægning af nabo-grundejerforeninger for at 
imødegå nedlæggelser af grundejerforeninger. Vedr. affaldstømning fortalte Finn Heller om digital 
tømning, altså tømning efter behov. Flemming Juel Mikkelsen oplyste at f.eks. glas og metal kan 
samles i samme beholder, sorteringen foregår på affaldscentralen. Dette sker allerede i flere 
kommuner. 
Flemming Jensen, grf. Skellet, gjorde opmærksom på store prisstigninger vedr. håndteringen af 
affaldssortering i Hedensted Kommune, vi skal være opmærksomme på en prisstigning hvis vi ikke 
selv sorterer affaldet.  
Der blev blandt de fremmødte givet udtryk for at SGH skal bestå og styrkes. Bestyrelsen fik flere 
input og vil fremover arbejde for en større synlighed af SGH.         
Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 
 
Revideret regnskab for 2019 - 2020 
Kasserer Anders Aalund, grf. Hvidovre Kirkeby, fremlagde det reviderede regnskab, som var 
udleveret på forhånd. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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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. Bestyrelsen foreslog i budgettet, at der ikke skal 
opkræves kontingent for 2021. Forslaget gav anledning til debat blandt de fremmødte 
medlemmer. Der blev foreslået kontingent på kr. 2,50 og fastholdelse på kr. 5,00 pr. medlem som 
er blevet opkrævet i alle år hidtil. Flere medlemmer argumenterede for fastholdelse af kontingent 
med mere aktivitet i SGH, der blev foreslået afholdelse af flere arrangementer, blandt forslagene 
til arrangementer blev der nævnt, trafikstøjmøde/overdækning motorveje og møde med 
politikere.   
Der blev stemt om forslaget med fastholdelse af kontingent på kr. 5.00, med følgende resultat, 17 
stemmer for og 3 stemmer imod.   
Budgetforslaget blev herefter vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen  
 

a. Flemming Juel Mikkelsen, grf. Bredevang, valgt i 2021, som formand, valgt for 1 år 

b. Marianne Bauerfeld, grf. Holmegård, valgt 2021, valgt for 1 år 

c. Jesper Nielsen, grf. Avedøreparken, valgt i 2021, valgt for 1 år 

d. Anders Aalund grf. Hvidovre Kirkeby, valgt 2021, som kasserer, valgt for 2 år 

e. Inger Belling Olsen, grf. Rosendalen, valgt 2021, valgt for 2 år 

f.  Søren Mortensen, grf. Kettehuse, valgt 2021, valgt for 2 år 

g. Flemming Jensen, grf. Skellet, nyvalgt 2021, valgt for 1 år 

h. Suppleant, vakant, valgt 2021, valgt for 2 år 

i. Suppleant, vakant, valgt 2021, valgt for 1 år 

Valg af revisor: 
j. Preben Meyer, grf. Avedøre Terassehuse, valgt 2021, valgt for 2 år 

k. Erik Christiansen, grf. Christiandalsparken, valgt 2021, valgt for 1 år 

l.  Suppleant, vakant, valgt 2021, valgt for 1 år  
 
Kontaktoplysninger mv. på bestyrelsen, findes på www.sgh.nu  

 
 
Eventuelt 
Intet   
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Flemming Juel Mikkelsen afsluttede mødet og takkede for deltagelsen til de fremmødte.  
 
Mødet slut kl. 21:30 
 
 
Referatet godkendt den 8. september 2021 
 
 
 
 
 
Poul Sverrild                             Flemming Juel Mikkelsen                        Jesper Nielsen 
   Dirigent                Formand       Referent  
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