
 
 
 

HELLE GINNERUP-NIELSEN OG THOMAS GØNGE 

 
KØBENHAVN, DEN 31. AUGUST 2022 

 

 

Til 

     Retten i Hillerød 

 

 

SAG BS-12869/2022-HIL -  MEDDELELSE VEDRØRENDE SAGENS VIDERE FORLØB 
 

I ovennævnte sag har Grundejerforeningen Vellerup Sommerby den 26. august 2022 oplyst til retten, at gene-

ralforsamlingen den 3. september 2022 er udsat, og har anmodet os om at "oplyse, om de vil fastholde sagen, 

og om dette i givet fald nødvendiggør en ændring af den nedlagte påstand". Foreningens advokat har uden-

retligt oplyst til os, at bestyrelsen vil udsende nyt indkaldelsesmateriale, hvori afstemningsgrundlaget og/eller 

-materialet i forbindelse med de omhandlede brevstemmer vil blive ændret. 

 

Det er ikke muligt at besvare foreningens anmodning, førend dette nye materiale er udsendt, og det endvidere 

vides, under hvilken information til medlemmerne foreningens bestyrelse vil indsamle brevstemmerne. Alter-

nativt førend foreningen afgiver bindende erklæring om, hvordan dette materiale vil se ud, og hvordan denne 

indsamling vil ske. 

 

¨¨¨ 

 

Inden for de seneste to uger har foreningens ledelse udsendt to meddelelser til foreningens 879 husstande. I 

meddelelse af 17. august 2022 (bilag 101, sagsøgernes ekstrakt side ("E") 388 nederst) har bestyrelsen anført: 

 

"Fogedforbuden 

… 

Vi skulle derfor [pga. ændringen fra ordningen med fuldmagter til bestyrelsen til ordningen med brev-

stemmer] tro, at alt nu var blevet godt, og at vi nu kunne få afholdt en "fredlig" generalforsamling. Med-

lemmet på Skadevænget valgte herefter, at indgive et fogedforbud mod brevstemmer. 

 

I denne forbindelse er der igen indgivet flere hundrede siders dokumenter til retten fra medlemmet og 

der er skal nu afholdes retsmøde den 25. august 2022. 

 

Af dokumenterne har medlkemmet anvendt ca. halvdelen af sagen på, at udstille foreningsformanden 

med adskillige injuierende påstande. Påstande som blandt andet er "rygter", hørt fra Oppositionen. Det 

viser sig, at medlemmet ved flere lejligheder udtaler sig til retten og på Facebookgrupper, om forman-

dens private ansættelsesforhold, og samtidig forsøger at miskredditerer og udstille foreningesformanden 

med blandt andet opdigtede historier. 

 

Angiveligt er medlemmet og nu medlemmets kone blevet sur over, at være smidt ud fra en Facebook-

gruppe idet medlemmet ikke ved flere lejligheder overholdte reglerne for Facebookgruppen og har her-

efter valgt, at stævne foreningen." (Understreget her, vores tilføjelse i firkantet parentes) 

 



 
 
 

 
 

Side 2 

I meddelelse af 26. august 2022 (i fredags) til medlemmerne om den nye udsættelse af generalforsamlingen 

har bestyrelsen som første sætning anført (bilag 106, side 1): 

 
"Som de fleste af jer ved, har et medlem anlagt en sag mod foreningen med henblik på at fratage for-

eningsmedlemmerne retten til at afgive brevstemme på den ordinære generalforsamling den 3. septem-

ber 2022." (Understreget her) 

 

Disse meddelelser er i indhold og stil tilsvarende øvrige meddelelser, der er fremlagt i sagen, fra bestyrelsen til 

medlemmerne, hvori bestyrelsen udøver politisk påvirkning af medlemmerne. 

 

Det er givetvis unødvendigt at nævne det udtrykkeligt, men nærværende sag handler som bekendt overhovedet ikke 

om retten til at stemme eller om at fratage nogen denne ret. 

 

Sagen handler om den måde, hvorpå stemmerne fiskes ind. Om ulovlig stemmepåvirkning ved et massivt og konstant 

pres af usaglig propaganda samt en åbenlyst og groft manipuleret stemmeseddel. 

 

Sagen handler om en forening, der udgør en hel by med 879 ejendomme, og hvor medlemskab, og dermed bun-

dethed af afstemninger, er tvangsmæssigt, og om at sikre, at afstemninger er demokratiske og sker på sagligt og loyalt 
grundlag og ikke er skævvredne som følge af utilbørlig tilrettelæggelse af stemmeafgivelsen og -indsamlingen. 

 

¨¨¨ 
 

Således kan vi simpelt hen ikke stole på, at foreningens bestyrelse vil agere sagligt og loyalt i varetagelsen af med-

lemmernes interesser. 

 

Vi ser os derfor nødsagede til, at foreningens oplysninger om, hvad den agter at gøre i forbindelse med den igen 

udsatte generalforsamling, må fremlægges for retten, hvis oplysningerne skal kunne danne grundlag for, at vi kan 

forholde os til dem forud for, at materialet faktisk er udsendt til medlemmerne. 

 

I den forbindelse bemærkes følgende om brevstemmesedlen, som den ser ud på nuværende tidspunkt, og om de 

omstændigheder, hvorunder stemmerne indsamles: 

 

For det første er den digitale stemmeseddel udfyldt på forhånd, således at man på alle udfyldte punkter stemmer 

det, som bestyrelsen har udfyldt, medmindre man aktivt vælger noget andet. Herunder ja til alle bestyrelsens forslag 
og nej til alle medlemsforslag. Se E 377-381. Det er notorisk, at hvis valget er truffet på forhånd, og man aktivt skal 

fravælge det for at vælge noget andet, så påvirker det udfaldet kraftigt.  

 
Den fysiske brevstemme er ikke udfyldt på forhånd, men til gengæld er der en hel, fremhævet kolonne, hvor besty-

relsen skriver direkte på stemmesedlen, hvad man bør stemme, og der er en fremhævet anbefaling om at bruge den 

digitale stemmeseddel i stedet (E 363 f). Den digitale er meget nemmere at afgive (og er "tilfældigvis" udfyldt på 

forhånd), og også på den er trykt med fremhævet tekst, hvad man bør stemme. 
 

For det andet kan den digitale brevstemme kun ændres ved aktiv indsats punkt for punkt. Hvis man overser eller 

glemmer et punkt, så stemmer man noget andet end det, man tror, for så stemmer man automatisk det, som besty-
relsen så har bestemt, at man skal stemme. 

 

For det tredje indsamler bestyrelsen forlodsstemmer på sin dirigentkandidat (E 378, pkt. 1), som er foreningens 



 
 
 

 
 

Side 3 

advokat i nærværende sag, selv om dirigentkandidater først skal melde sig på selve generalforsamlingen. Dette kan 

kun have til formål at snyde medlemmerne. 

 

For det fjerde indsamler bestyrelsen forlodsstemmer på sine suppleantkandidater til bestyrelsen (E 379, pkt. 8.2), selv 
om suppleantkandidater først skal melde sig på selve generalforsamlingen, jf. vedtægtens punkt 14.3 (E 155). Dette 

tilsvarer bestyrelsens indsamling af forlodsstemmer på sin dirigentkandidat. 

 

For det femte er det på brevstemmen begravet med småt, at en blank stemme ikke er en blank stemme. Det er en 

stemme, hvor man bliver snydt til, at man på alle punkter stemmer det, som bestyrelsen så har bestemt, at man skal 

stemme (E 364). 

 

For det sjette har bestyrelsen nægtet at udsende fyldestgørende materiale vedrørende et væsentligt afstemnings-

punkt, der indeholder et mistillidsvotum til bestyrelsen, jf. "! Fakta, Konklusion. P.S., uddybning af fakta og data må 

forslagsstillerende selv redegøre for på generalforsamlingen" (E 376, 1. afsnit). På generalforsamlingen er brevstem-
merne jo imidlertid afgivet forinden, og det er for sent. I sammenhæng hermed har bestyrelsen til brug for stemme-

afgivelsen endda givet medlemmerne urigtige og vildledende oplysninger om, at det ikke kan gøres til genstand for 

et mistillidsvotum, hvis der er indgået en leverandørkontrakt på utilbørligt grundlag (E 385 nederst). 

 

For det syvende skal brevstemmen digitalt over internettet eller fysisk sendes til bestyrelsen, påført navn og adresse. 

Dvs. stemmerne skal, inden de tælles op, være i varetægt hos og under kontrol af en, der er part i afstemningerne. 
Dertil kommer, at bestyrelsen dermed kan sidde og føre logbog over, hvem der stemmer hvad, og det fremgår med 

al tydelighed af bilagene i sagen, hvordan bestyrelsen betragter og behandler medlemmer, der er uenige med dem. 
 

For det ottende påvirker bestyrelsen medlemmernes stemmeafgivelse ved et konstant og massivt pres af ensidig pro-
paganda, hvori bestyrelsen roser sig selv og skælder ud på sine modstandere, jf. blot som eksempler meddelelse af 

13. april 2022 (bilag 29, E 251), meddelelse af 4. maj 2022 (bilag 44, E 273) og meddelelse af 17. august 2022 

(bilag 101, E 387). 

 

Samtidig nægter bestyrelsen at lade andre komme til orde. Bestyrelsen har udsendt et notat med sine anbefalinger 

for brevstemmerne, hvilket der ikke i sig selv er noget odiøst i, men notatet indeholder urigtige og vildledende 

oplysninger, jf. f.eks. det nævnte ovenfor under punktet "for det sjette". Videre fremgår det af notatet (E 386 øverst), 

at det er fast praksis, at medlemmerne nægtes at komme til orde på foreningens platforme. De må (kun) sige no-

get på generalforsamlingen, jf. "Det er på generalforsamlingen at medlemmerne kan komme til orde. Ikke på for-

eningens hjemmeside eller på et elektronisk medie som Facebook. Vedr. medlemsbladet er der retningslinjer og en 

redaktør" (redaktøren på foreningsbladet er bestyrelsen, jf. E 293 midt). Det samme fremgår af bestyrelsens beretning 

2021/2022, jf. "det er på generalforsamlingerne, at medlemmerne kan debattere og ytre sig" (E 278, 3. afsnit). 
 

Der er altså tale om et samlet setup, hvor hele formålet med brevstemmerne er, at medlemmerne skal afgive stem-

mer inden generalforsamlingen på et grundlag, der er heftigt manipuleret til at favorisere bestyrelsens ønskede ud-

fald, for så er der stemt, før andre end bestyrelsen har haft mulighed for at sige noget. 
 

¨¨¨ 
 

Over for medlemmerne oplyser bestyrelsen konsekvent, for at påvirke medlemmerne til at stemme for ordningen og 

afgive brevstemmer, at brevstemmeordningen er "den mest demokratiske proces som findes" og "svarer til" at gå 
til folketingsvalg. Se f.eks. meddelelse af 1. maj 2022 (E 271 midt og nederst), meddelelse af 15. maj 2022 (E 297 

nederst) og foreningsbladet nr. 2/2022 for juni 2022 (E 472, højre spalte øverst). 



 
 
 

 
 

Side 4 

 
Sammenligningen er ikke uegnet, for foreningen dækker jo en hel by, og medlemmerne er tvangsmæssigt bundet af 
foreningens afstemninger og kan ikke komme ud. Foreningen er derfor underlagt offentligretlige principper om sag-

lighed og lighed, jf. herom i vores sammenfattende processkrift, afsnit 8.1.1 og 8.2 med henvisninger. 

 

I Folketingsvalglovens § 43, jf. lovbekendtgørelse nr. 294/2022, samt i bekendtgørelse nr. 1519/2017 om stemme-

sedler til brug ved folketingsvalg er det i detaljer specificeret, hvordan en saglig og neutral stemmeseddel ser ud. 

 

Om brevstemmer hedder det i lovens §§ 61 og 62 under overskriften "Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning": 
 

"§ 61. 

… 

  Stk. 8. Stemmemodtageren påser, at vælgere, der ønsker at brevstemme, ikke udsættes for valgagitation 

eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen. 

 

§ 62. Stemmemodtagere og personer, der yder personlig bistand til brevstemmeafgivningen, må ikke i 

forbindelse med brevstemmeafgivningen give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti 

eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. Stemmemodtagere må ikke over for uvedkommende 

oplyse, om en vælger har afgivet brevstemme eller i øvrigt oplyse forhold vedrørende en vælgers stem-

meafgivning. 

  Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, om vælgere afgiver brevstemme." (Un-

derstreget her) 

 

I bekendtgørelse nr. 1138/2017 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem er fastsat i § 10, stk. 3, at "Kandidater 

til valget … kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager". 
 

Det er (naturligvis) ulovligt at påvirke vælgerne direkte i forbindelse med stemmeafgivelsen. I særdeleshed gælder 
det, at ingen, og da slet ikke en, der har partsinteresse i afstemningens udfald, ved selve stemmeafgivelsen må 

opfordre til, hvad der skal stemmes (i nærværende sag ved bl.a. påtryk og forhåndsudfyldning direkte på stemme-

sedlen). En person med partsinteresse i afstemningen må (naturligvis) ikke være den, som en brevstemme afgives til, 

og der må ikke føres kontrol med, hvem der stemmer hvad. 

 

Reglerne i loven og i bekendtgørelsen er ikke udtryk for nogen usædvanlig eller urimeligt høj standard. Det er helt 

elementære elementer i et demokrati for at værne imod manipulerede og usikre afstemninger. 

 

Kunne man forestille sig, at regeringen ved et folketingsvalg eller anden afstemning skrev direkte på stemmesedlen, 

hvem man bør stemme på? At regeringen udfyldte stemmesedlen på forhånd, således at man på alle punkter stemmer 

på eller med regeringen, medmindre man punkt for punkt aktivt vælger noget andet? At regeringen indsamlede 

brevstemmer på sine egne kandidater, inden andre kandidater overhovedet har haft mulighed for at stille op? At en 

blank stemme til et folketingsvalg ikke var en blank stemme, men på alle punkter en stemme på regeringen? At 

stemmesedler skulle påføres navn og adresse og sendes til regeringens kandidater inden optælling? 
  
Nej, det kunne man ikke forestille sig. End ikke bananrepublikker gennemfører så åbenlyst manipulerede afstem-

ninger. Hvis regeringen gjorde, som bestyrelsen gør i nærværende sag, ville landet straks blive invaderet af valgob-

servatører fra FN og OECD og de ansvarlige stillet til regnskab. 

 

Om Electoral Fraud fremgår af Wikipedia (vedlagt): "Electoral fraud, sometimes referred to as election manipulation, 

voter fraud or vote rigging, involves illegal interference with the process of an election". Dette er herefter uddybet: 
 



 
 
 

 
 

Side 5 

Om "Electorate manipulation" ved forskellige virkemidler: (i) "Disenfranchisement": "The composition of an elec-

torate may also be altered by disenfranchising some classes of people, rendering them unable to vote. … Groups 
may also be disenfranchised by rules which make it impractical or impossible for them to cast a vote. …". (ii) "In-

timidation": "Voter intimidation involves putting undue pressure on a voter or group of voters so that they will vote 

a particular way, or not at all. Absentee and other remote voting can be more open to some forms of intimidation 
as the voter does not have the protection and privacy of the polling location. Intimidation can take a range of forms 

including verbal, physical, or coercion. …". (iii) "Coercion": "The demographic that controlled the voting ballot 

would try to persuade others to follow them. By singling out those who were against the majority, people would 

attempt to switch the voters' decision. …". (iv) "Disinformation": "People may distribute false or misleading infor-

mation in order to affect the outcome of an election. …".  

 

Om "Voting process and results": (i) "Misleading or confusing ballot papers": "Ballot papers may be used to discour-

age votes for a particular party or candidate, using the design or other features which confuse voters …". (ii) "De-

struction or invalidation of ballots": "One of the simplest methods of electoral fraud is to destroy ballots for an 

opposing candidate or party. …". (iii) "Tampering with electronic voting systems": "All votes sent over the internet 

violate the chain of custody and hence should be avoided by driving or flying memory cards in locked metal con-

tainers to the vote-counters." 
 

I nærværende sag er samtlige disse punkter til stede eller i risiko herfor. Brevstemmerne er manipulerede og hånd-

teres på ikke-anonym og usikker vis, og de indsamles af foreningsbestyrelsen under et konstant og massivt pres på 

medlemmerne af misinformation og propaganda. Bestyrelsen lægger også hindringer i vejen for andre stemmer ved 

at indføre gyldighedsbetingende formkrav for enkeltmandsfuldmagter og ved at sætte udvalgte medlemmer i fabri-

kerede restancer, så de mister stemmeret og valgbarhed, jf. vores sammenfattende processkrift, afsnit 4.1 og 4.2. 

 

¨¨¨ 
 

I replikken (rettelig duplikken) af 23. august 2022 har foreningen gjort følgende gældende, jf. side 13: 

 
"Som det fremgår ovenfor, vil et forbud mod brevstemmer indebære, at generalforsamlingen den 3. sep-

tember 2022 må udsættes endnu engang. 

 

En yderligere konsekvens af et forbud mod brug af brevstemmer, er, at Grundejerforeningen står uden 

mulighed for at udstede fuldmagter til andre end de medlemmer, der selv kan møde, men de kan mak-

simalt møde med hver een fuldmagt, jf. vedtægternes 21.4 (side 354). Det vil give et meget lavt delta-

gerantal. 

 

Som nævnt og erkendt af sagsøgerne, består der et afgørende behov for at sikre muligheden for, at 

medlemmer, der sædvanligvis afgiver stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger (220 

ved seneste generalforsamling) på anden måde kan komme af med deres stemme." (Understreget her) 

 

Sagen er således en ren tilståelsessag. Foreningen siger selv, at selve brevstemmeordningens eksistensberettigelse 

er at tilgodese bestyrelsens interesse i "medlemmer, der sædvanligvis afgiver stemme i overensstemmelse med be-

styrelsens anbefalinger". Og hvis brevstemmerne forbydes, så skal bestyrelsen kunne tilgodese sine egne interesser 

på anden måde. (For en ordens skyld bemærkes, at det naturligvis ikke er rigtigt, at vi har "nævnt og erkendt" et 
behov for en sådan ulovlig ordning.) 

 

Dette skal sammenholdes med foreningens formalitetsprocesskrift af 20. april 2022, hvori foreningen anfører på 

side 5, 2. afsnit, at medlemmer, der under den dagældende fuldmagtsordning var afskåret fra repræsentation ved 



 
 
 

 
 

Side 6 

fuldmagt til bestyrelsen, fordi de ikke var indstillede på stemme det, som bestyrelsen ville have dem til at stemme, 

bare kan møde op på generalforsamlingen eller give fuldmagt til et andet medlem. I relation til medlemmer, der er 

enige med bestyrelsen, er dette ifølge foreningen omvendt et uoverstigeligt problem, jf. citatet ovenfor. 

 

I den grundlæggende demokratiske ordning i foreningen består der således ifølge foreningen "et afgørende behov 

for" at udsætte medlemmerne for forskelsbehandling, alt efter om de er enige med bestyrelsen eller ikke. 

 

Foreningen - som endog har tvangsmæssigt medlemskab og angår medlemmernes faste ejendomme - har fuldstæn-

dig misforstået sin rolle, og hvad et demokrati overhovedet er, når foreningen i ramme alvor oplyser til retten, at 
brevstemmeordningens udformning skyldes et afgørende behov for, at bestyrelsen utilbørligt kan favorisere sig selv. 

 

I overensstemmelse med denne misforståelse fremgår det af de mange meddelelser mv. fra bestyrelsen, der er frem-

lagt i sagen, at bestyrelsens små og store tiltag da også netop er udtryk for, at bestyrelsen konsekvent snyder på 

vægten for at tippe balancen til egen fordel. 

 

Som seneste eksempel, ud over det nævnte om bilag 101 og 106, har foreningsbestyrelsen i foreningens officielle 

Facebook-gruppe, hvorfra et stort antal medlemmer er blevet ekskluderet, åbnet for en såkaldt "debat" med specifikt 

sigte på generalforsamlingen og afgivelsen af brevstemmer. Af bilag 102-105 ses, at bestyrelsen i denne "debat" gør 

brug af usandheder, vildledning og illoyale oplysninger med bl.a. urigtig benægtelse af, at økonomien holdes hem-

melig (sagsøgernes tillægsekstrakt side ("TE") 5-9 og 12-18 og vores følgemeddelelser i TE 3 og 10). (Foreningen har 
i replikken bestridt, at foreningen har en officiel Facebook-gruppe, hvilket er vanskeligt at følge, eftersom det fremgår 

udtrykkeligt af bilag 100, jf. E 425, under overskriften "Officielle sociale medier og hjemmesider i Grundejerforenin-

gen Vellerup Sommerby", at det har foreningen, og at foreningen officielt advarer medlemmerne mod andre fora.) 
 

Brevstemmen er nærmest værre end den fuldmagt til bestyrelsen, hvis arv brevstemmen løfter. Fuldmagten meldte 

dog ren kulør som en ordning, der utilbørligt favoriserede bestyrelsens interesser, idet man kun kunne afgive fuld-
magt til bestyrelsen, hvis man accepterede bestyrelsens instruks om, hvad man skulle stemme (E 218 og 225). Brev-

stemmen er mere lusket; den sejler under falsk flag og foregiver at være mere neutral, men er også groft manipuleret. 
 

¨¨¨ 
 

På baggrund af ovenstående opfordres (4) foreningen til at fremlægge det indkaldelsesmateriale og de meddelelser, 

som bestyrelsen vil sende ud til medlemmerne i forbindelse med den (igen) udsatte generalforsamling, eller til al-

ternativt at afgive bindende erklæring om, hvordan dette materiale og disse meddelelser vil se ud. 

 

Foreningen bedes i den forbindelse oplyse, om foreningen vil iagttage kravene (med de nødvendige tilpasninger) til 

de folketingsvalg, som bestyrelsen over for medlemmerne oplyser, at brevstemmeordningen "svarer til" som "den 

mest demokratiske proces som findes", jf. herved lovbekendtgørelse nr. 294/2022 af lov om valg til Folketinget, 
navnlig § 43 om stemmesedler og §§ 61-67 om brevstemmer, samt bekendtgørelse nr. 1138/2017 om brevstemme-

afgivning i vælgerens hjem og bekendtgørelse nr. 1519/2017 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg. 

 

Når opfordringen er besvaret, vil det være muligt for os at besvare foreningens anmodning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Ginnerup-Nielsen  Thomas Gønge 


