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I forbindelse med den kommende generalforsamling i 
Vellerup Sommerby den 03. September 2022 kan 
medlemmerne i gruppen fra i dag og til 
generalforsamlingen er afholdt debaterer emnerne i 
gruppen her.

Arsagen til denne beslutning skyldes, at flere 
medlemmer bar udtryk onske om, at kunne debaterer 
emnerne i denne her gruppe, hvor blandt andet 
bestyrelsen har mulighed for at kommenterer pa 
sporgsmal.

! Det ma forventes, at der skrives paent til hinanden 
og om hinanden i forbindelse med evt. sporgsmal og 
debatemner.

 

 

 



 

^|P Henrik Brun Kirkestrup
Administrator Gruppeekspert •••

 I forbindelse med dit 
sporgsmal om tavshedserklaaring kan 
jeg meddele dig, at der ikke findes 
nogen "tavshedserkleeringer" i 
bestyrelsen.

God ide med aben debat ~
Jeg vil godt sporge ind til den tavsheds 
erklasring man skal skrive under, hvis man 
eks. Blev valgt som vejformand og dermed 
til bestyrelsen.
Jeg kan sagtens forsta man ikke skal 
refererer person sager, restancer, klager 
og sadan noget.
Men at man, hvis man sporger sin vej 
repraasentant, ikke kan fa svar pa eks. 
Hvad koster graesslaningen pa vores stier, 
og hvad indebserer aftalen. Det kan man 
ikke fa svar pa da sadanne ting er omfattet 
tavsheds loftet..
Er dette korrekt opfattet ?
Hvad er grunden til man syntes der skal 
vaere en sa omfattende tavsheds erklasring

Det er endnu et af de mange rygter, 
der er i foreningen om bestyrelsen.

Der har aldrig vasret en 
tavshedserklaering.

Henrik Brun Kirkestrup
Administrator Gruppeekspert •••

 I forbindelse med dit 
sporgsmal om tavshedserklaering kan 
jeg meddele dig, at der ikke findes
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I forbindelse med opdatering af foreningens forretningsorden i Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby’s bestyrelse, hvor det ma forventes at du vil komme i besiddelse af oplysninger vedr. 
Foreningens korrespondance m.v., afgives nedenstaende erklaering:

Fortrolighedserklaering

Undertegnede, der jf. ovenstaende far adgang til dokumenter vedr. grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby’s bestyrelsesarbejde og oplysninger af enhver art i anledning af sit virke i 
Grundejerforeningen Vellerup Sommerby’s bestyrelse, erklaerer pa tro og love at:

• iagttage tavshedspligt vedr. folsomme oplysninger, skriftlige savel som mundtlige og e-mail, 
som undertegnede matte komme i besiddelse af i sin egenskab af bestyrelsesmedlem eller 
som ansat.

• modtagne dokumenter og e-mail ikke bruges til at udfore andre opgaver end beskrevet eller 
skriftligt aftalt,

• intet materiale, e-mail eller folsomme oplysninger videregives til tredjepart,

• intet materiale, e-mail eller oplysninger deles pa sociale medier, og at

• tilbagelevere alt modtaget materiale til formanden ved sin udtraedelse af bestyrelsen eller 
ansaettelsesophor

• Overholde GPDR lovgivning, som er indfort af EU regleme til enhver tid

• Naervaerende erklaering omfatter tillige Vellerup Sommerby Vandvaerk

Dato og underskrift

Fulde navn

Cpr. Nr..

Fulde adresse

9. november 2021

Med venlig hilsen 
Allan Kirkestrup 
Foreningsformand
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Bestyrelsen m. fl. 

I forbindelse med opdatering af foreningens forretningsorden i Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby's bestyrelse, hvor det må forventes at du vil komme i besiddelse af oplysninger vedr. 
Foreningens korrespondance m.v., afgives nedenstående erklæring: 

Fortroligbedserklæring 

Undertegnede, der jf. ovenstående f'ar adgang til dokumenter vedr. grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby' s bestyrelsesarbejde og oplysninger af enhver art i anledning af sit virke i 
Grundejerforeningen Vellerup Sommerby's bestyrelse, erklærer på tro og love at: · 

• iagttage tavshedspligt vedr. følsomme oplysninger, skriftlige såvel som mundtlige og e-mail, 
som undertegnede måtte komme i besiddelse af i sin egenskab af bestyrelsesmedlem eller 
som ansat. 

• modtagne dokumenter og e-mail ikke bruges til at udføre andre opgaver end beskrevet eller 
skriftligt aftalt, 

• intet materiale, e-mail eller følsomme oplysninger videregives til tredjepart, 

• intet materiale, e-mail eller oplysninger deles på sociale medier, og at 
I 

• tilbagelevere alt modtaget materiale til formanden ved sin udtrædelse af bestyrelsen eller 
ansættelsesophør · 

• Overholde GPDR lovgivning, som er indført af EU reglerne til enhver tid 

• Nærværende erklæring omfatter tillige Vellerup Sommerby V and værk 

Dato og underskrift 

Fulde navn 

Cpr. Nr" 

Fulde adresse 

9. november 2021 

Med venlig hilsen 
Allan Kirkestrup 
Foreningsformand 



Konstituering af bestyrelsen og urafstemningsopgørelse 

Published by Vellerup Sommerby on 10. november 202110. november 2021 

 

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. 

 

Fredag den 15. oktober 2021 blev der som bekendt indkaldt til en urafstemning vedrørende bestyrelsesvalg 

for samtlige medlemmer af bestyrelsen efter et mistillidsvotum til bestyrelsen på den ordinære 

generalforsamling den 28. august 2021. 

 

Urafstemningen blev afsluttet og resultatet forelagt foreningens medlemmer den 03. november 2021 på 

foreningens hjemmeside. 

 

Den nyvalgte bestyrelse inkl. foreningens generalforsamlingsvalgte interne revisor Jesper Janholm afholdte 

gd. bestyrelsesmøde, hvor urafstemningsresultatet i henhold til vedtægtens bestemmelser skal optælles og 

resultatet føres til protokol og underskrives af bestyrelsen og den interne revisor. En samlet bestyrelse inkl. 

den interne revisor udtrykte tillid til revisionens opgørelse. 

 

Opgørelsen fra Revisionsfirmaet Beierholm offentliggøres efter aftale med Beierholm i nærværende 

skrivelse. Klik her for at se opgørelsen 

 

På bestyrelsesmødet præsenterede formanden bestyrelsens fortrolighedserklæring og forretningsorden til 

underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Dokumenterne blev underskrevet af alle, og der blev udleveret en fortrolig kopi af fortrolighedserklæringen. 

 

Konstituering af bestyrelsen 

 

Efter en omfattende gennemgang af de påtænkte efterfølgende handlinger, som omfattede samtlige planlagte 

kommende ændringer i bestyrelsen, herunder formandens tilbagetræden, overdragelse af formandsposten til 

den nyvalgte næstformand, indsættelse af suppleanten for næstformanden, når denne er valgt, Preben 

Guldbergs tilbagetræden, indsættelse af suppleanten for afd. 6. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valget af Henrik Kirkestrup som foreningens næstformand. 

 

Efter konstitueringen meddelte formanden, at han efter eget ønske fratræder posten som foreningsformand 

med virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet. 

 

Herefter indtræder næstformanden i formandens stilling, jf. vedtægternes § 14.2. 

Suppleant Anne Adelgaard indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd. 1 

 

Preben Guldberg, afd. 6, meddelte at han efter eget ønske fratræder posten som formand for afd. 6 med 

virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet. 

 

Suppleant Carsten Nielsen indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd.6. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valg af næstformand og fordeling af opgaver bestyrelsen imellem. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med valget af Anne Adelgaard, afd. 1 som næstformand for foreningen. 

 

Bestyrelsen besluttede at ansætte Allan Kirkestrup som sekretær indtil videre. Aflønning sker inden for den 

vedtagne budgetramme. Arbejdsopgaverne defineres senere af bestyrelsen. Indtil videre varetager 

sekretærfunktionen ejerskifter, afregninger uden for hovedopkrævningerne, betaling af regninger på 

baggrund af godkendte bilag, færdiggørelse af årsregnskaber og udarbejdelse af budgetter til bestyrelsen. 

https://vellerupsommerby.dk/author/admin/
https://vellerupsommerby.dk/wp-content/uploads/2021/11/Erklaering-Urafstemning-31102021.pdf

