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Som medlem af Thomas Gønge 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby  

 

   

  

anmoder jeg hermed om, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

 CVR-nr. 27 33 16 10 

 c/o Henrik Kirkestrup 

 Mejsevænget 87 

 4050 Skibby 

 

 

i medfør af retsplejelovens § 411, stk. 1, og § 413 meddeles følgende midlertidige 

 

FORBUD: 

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby forbydes at bringe fuldmagter, indsamlet af og meddelt til forenin-

gens bestyrelse under henvisning til foreningens vedtægts punkt 21.4, i anvendelse på foreningens ordinære 

generalforsamling den 30. april 2022. 
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1 SAGENS OMSTÆNDIGHEDER 

Denne sag handler om, hvorvidt bestyrelsen i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby lovligt kan indsamle 

fuldmagter fra foreningens medlemmer og anvende dem til afstemninger på foreningens ordinære generalfor-

samling den 30. april 2022. 

 

Foreningen er grundejerforening for grundejere i sommerhusområdet Vellerup Sommerby, der er beliggende 

i Frederikssund Kommune ved Isefjorden, og foreningen har efter det oplyste 879 medlemmer. Medlemskab 

af foreningen er obligatorisk for grundejerne. Jeg er, i sameje med min ægtefælle, ejer af ejendommen belig-

gende  4050 Skibby, som ligger inden for foreningens område, og er således tvungent med-

lem af foreningen. Foreningens geografiske område og det pligtmæssige medlemskab fremgår af punkt 3.1 og 

5.1 i foreningsvedtægten, der fremlægges nedenfor i afsnit 1.2. 

 

Bestyrelsen i foreningen er p.t. i gang med at indsamle et ubegrænset antal fuldmagter fra medlemmerne på 

den måde, at kun medlemmer, der agter at stemme det samme som bestyrelsen, kan afgive fuldmagt, og der 

er til dels tale om blankofuldmagter til bestyrelsen og om fuldmagter til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv. 

Bestyrelsen har afvist min indsigelse. 

 

Det gøres overordnet gældende, at betingelserne i retsplejelovens § 413 for meddelelse af midlertidigt forbud 

er opfyldt. Dette er støttet på, at bestyrelsens indsamling og påtænkte anvendelse af fuldmagter er i strid med 
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foreningens vedtægt og allerede af den grund ulovlig. Alternativt er den relevante bestemmelse i vedtægtens 

punkt 21.4 ulovlig. 

 

1.1 De omhandlede fuldmagter 

Torsdag den 24. marts 2022 udsendte Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelse indkaldelse til 

medlemmerne vedrørende ordinær generalforsamling den 30. april 2022, jf. formandens e-mail af denne dato 

(bilag 1). Det fremgår, at der henvises til foreningens hjemmeside (vellerupsommerby.dk), og de indsatte links 

i e-mailen er til denne side. Det fremgår videre, at andet punkt i indkaldelses-e-mailen er "Udfyld fuldmagt 

(Instruksfuldmagt) til bestyrelsen" med link. 

 

I følgebrevet vedrørende indkaldelsen er anført i 4. og 5. afsnit (bilag 2): 

 
"For de medlemmer, der ikke har mulighed eller af anden årsag ikke kan eller ønsker at deltage på 

generalforsamlingen, vil der være mulighed for at give fuldmagt til et andet medlem eller til besty-

relsen i henhold til Grundejerforeningen Vellerup Sommerby vedtægter fra 2017 og Vellerup Som-

merby Vandværk vedtægter fra 2018. 

 

Bestyrelsen håber på, at de medlemmer, som ikke giver fremmøde, vil afgive en instruksfuldmagt 

til bestyrelsen - hvis de er enige i bestyrelsens stemmeafgivning - og dermed sikre den demokrati-

ske proces, som vil styrkes ved flest mulige stemmer. Bestyrelsen er bekendt med en gruppe, som 

kalder sig "Tid til forandring eller Oppositionen" ikke synes om fuldmagter, men det er nu med-

lemmernes ret til, at råde over deres stemme som de ønsker. Vi har ved de seneste valg oplevet, 

en markant stigning af stemmer, bla. ved urafstemninger og ved instruksfuldmagter til bestyrelsen, 

hvor stemmeprocenten er mere end 550 medlemmer ud af 879 som afgiver stemmer." (Understre-

get her) 

 

Jeg er således ikke den eneste, der har bidt mærke i de omhandlede fuldmagter. "Oppositionen" nævnt i citatet 

er en gruppe på flere hundrede foreningsmedlemmer. Jeg har blot mulighed for at føre sagen. 

 

Dagsorden fremlægges som bilag 3. 

 

Når man tilgår foreningens hjemmeside, er der oven på sidens normale indhold en pop-up-meddelelse om 

generalforsamlingen. Meddelelsen dækker hele skærmen og ser således ud (bilag 4): 

 

 

… 

 
 

Det ses af bilag 2 og 4, at bestyrelsen gør en stor pointe ud af at opfordre til at afgive fuldmagter til bestyrelsen. 
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I følgeskrivelsen lægges der ikke skjul på, at fuldmagter kun ønskes fra medlemmer, der er enige med besty-

relsen, jf. "Bestyrelsen håber på, at de medlemmer, som ikke giver fremmøde, vil afgive en instruksfuldmagt 

til bestyrelsen - hvis de er enige i bestyrelsens stemmeafgivning" i bilag 2. 

 

Der lægges heller ikke skjul på, at bestyrelsens brug af sådanne fuldmagter har betydet "en markant stigning 

af stemmer", jf. samme bilag 2. 

 

Da det endog kun er muligt at afgive fuldmagt til bestyrelsen, hvis man stemmer det samme som bestyrelsen, 

jf. straks nedenfor, er der vel at mærke tale om, at den citerede markante stigning i forbindelse med fuldmagter 

udelukkende har vedrørt stemmer i overensstemmelse med bestyrelsens opfattelse. 

 

I pop-up'en på hjemmesiden er opfordringen til medlemmerne om at afgive fuldmagter, som det ses i bilag 4, 

anført med en meget større skrifttype end selve teksten, er holdt i en anden farve og er fremhævet med fed. 

 

Hvis man ønsker at meddele bestyrelsen en fuldmagt, så skal man indgive følgende til bestyrelsen (bilag 5): 

 

 
 

Fuldmagten er således udfyldt på forhånd, og de enkelte punkter kan ikke fravælges eller ændres. Dette inde-

bærer følgende: 

 

Dels kan man kun meddele fuldmagt til bestyrelsen, hvis man ønsker at stemme det samme som bestyrelsen. 

Bestyrelsen angiver at stemme ja til alle egne forslag, jf. første punkt i anden spalte på billedet ovenfor samt 

bilag 3, og nej til alle medlemsforslag, jf. andet punkt samt bilag 3. 

 

Dels kan man kun meddele fuldmagt til bestyrelsen, hvis man ønsker forlods at give bestyrelsen fuldmagt til 

at stemme på sig selv i forbindelse med eventuelt mistillidsvotum mod bestyrelsen (i betydningen at stemme 

for eget mandat) uden at vide, hvad et sådant mistillidsvotum vil være begrundet i, jf. andet punkt. 
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Dels betyder det, såfremt man meddeler fuldmagt, at man i blinde giver bestyrelsen blankofuldmagt vedrø-

rende eventuelle andre afstemninger end dem, der er sat på dagsordenen, jf. tredje punkt. 

 

Og dels betyder det, at hvis man på blot et enkelt punkt ønsker at stemme noget andet end bestyrelsen, hvis 

man ikke ønsker forlods at give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på sig selv i forbindelse med eventuelt 

mistillidsvotum, jf. fuldmagtens andet punkt, eller hvis man ikke ønsker at give bestyrelsen blankofuldmagt 

under tredje punkt, så kan man ikke afgive fuldmagt. 

 

Resultatet heraf kan illustreres med to eksempler: 

 

(i) Forslag fra bestyrelsen til afstemning (bestyrelsen er for) 

Antal fremmødte medlemmer for: 100 

Antal fremmødte medlemmer imod: 100 

Antal ikke-fremmødte medlemmer for, som vil stemme via fuldmagt til bestyrelsen: 201 

Antal ikke-fremmødte medlemmer imod, som vil stemme via fuldmagt til bestyrelsen: 450 

= Reel stemmefordeling: 301 for, 550 imod. 

 

Afstemningsresultat 

301 for (100 fremmødte + 201 fuldmagter) 

100 imod (100 fremmødte + 0 fuldmagter, da det kun er muligt at meddele bestyrelsen fuldmagt, hvis man 

stemmer for) 

= Vedtaget. 

 

(ii) Forslag fra medlem til afstemning (bestyrelsen er imod) 

Antal fremmødte medlemmer for: 100 

Antal fremmødte medlemmer imod: 100 

Antal ikke-fremmødte medlemmer for, som vil stemme via fuldmagt til bestyrelsen: 450 

Antal ikke-fremmødte medlemmer imod, som vil stemme via fuldmagt til bestyrelsen: 201 

= Reel stemmefordeling: 550 for, 301 imod. 

 

Afstemningsresultat 

100 for (100 fremmødte + 0 fuldmagter, da det kun er muligt at meddele bestyrelsen fuldmagt, hvis man 

stemmer imod) 

301 imod (100 fremmødte + 201 fuldmagter) 

= Ikke vedtaget. 

 

Afstemningsresultaterne indikerer overvældende flertal for bestyrelsens ønskede udfald, mens der i realiteten 

er overvældende flertal imod. Selv hvis de 450 medlemmer, der vil stemme noget andet end bestyrelsen og 

derfor er afskåret fra at give bestyrelsen fuldmagt, i stedet meddeler det maksimale antal enkeltmandsfuldmag-

ter til de fremmødte, som er 200, jf. nedenfor om vedtægtens punkt 21.4 - hvilket aldrig vil ske i den virkelige 

verden - så er bestyrelsesfuldmagternes skævvridning af afstemningen så stor, at det ikke hjælper noget. 
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Bestyrelsen anfører i følgeskrivelsen til generalforsamlingsindkaldelsen, at fuldmagterne vil "sikre den demo-

kratiske proces", og at "det er nu medlemmernes ret til, at råde over deres stemme som de ønsker", jf. bilag 2. 

Faktum er imidlertid det stik modsatte. 

 

Den 27. marts 2022 sendte jeg en indsigelse til foreningens bestyrelse vedrørende bestyrelsens indsamling af 

fuldmagter. Bestyrelsen v/formanden afviste indsigelsen samme dag. Se bilag 6. 

 

1.2 Foreningens vedtægt 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys vedtægt af 5. april 2017 er i punkt 21.1-21.4 sålydende (bilag 7): 

 
"21. Afstemning 

 

21.1 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre nærværende ved-

tægt måtte bestemme andet. 

 

21.2 Dirigenten afgør afstemningsmåden på generalforsamlingen. Et antal på minimum 25% af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan kræve, at en afstemning om et konkret spørgsmål 

skal ske skriftligt. 

 

21.3 Hvert medlem har 1 stemme for hver ejendom, det pågældende medlem ejer. Ejes en ejen-

dom af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme. 

 

21.4 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til bestyrelsen. Intet 

medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. Uanset antallet af fuldmagter 

til bestyrelsen, kan ethvert bestyrelsesmedlem stemme i henhold til 1 fuldmagt. Fuldmagt til af-

stemning i afdelingerne kan alene gives til et stemmeberettiget medlem fra samme afdeling. Det 

er en betingelse for bestyrelsens udøvelse af stemmeret i henhold til en fuldmagt, at bestyrelsen 

har oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt. En fuldmagt til bestyrelsen kan 

til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen." (Understreget her) 

 

Som det ses, er der i foreningen - i overensstemmelse med almindelige regler - stemmelighed mellem med-

lemmerne, jf. punkt 21.3. 

 

Ifølge punkt 21.4 kan medlemmerne hver bære 1 fuldmagt, mens denne begrænsning ikke gælder bestyrelsen. 

For at fuldmagter meddelt bestyrelsen kan anvendes, skal bestyrelsen have oplyst medlemmerne, hvordan 

fuldmagten vil blive anvendt. 

 

Bestemmelsen om, at bestyrelsen kan indsamle og anvende et ubegrænset antal fuldmagter, er ny med ved-

tægten fra 2017. Indtil da lød punkt 21.4 i foreningens vedtægt af 18. maj 2010 som følger (bilag 8): 

 
"21.4 Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog 

afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. Fuldmagt til afstemning i afdelingerne kan alene 

gives til et stemmeberettiget medlem fra samme afdeling." (Understreget her) 
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Ændringen blev foretaget ved urafstemning i 2017. Herom siger 2010-vedtægtens punkt 21.4 (rettelig punkt 

21.5) og 22.1-22.2: 

 
"21.[5] Urafstemning kan bringes i anvendelse af bestyrelsen og skal bringes i anvendelse, når et 

flertal på generalforsamlingen ønsker det. Sker det, skal urafstemningen sættes i gang senest 14 

dage senere ved udsendelse af stemmesedler. Stemmesedlerne skal være påført medlemmernes 

adresse, afstemningens emne og besked om afstemningsfristens udløb - som hovedregel ikke mere 

end 14 dage. Stemmesedler modtaget efter afstemningsfristens udløb betragtes som ugyldige. 

… 

Til vedtagelse kræves tilslutning fra over 50% af de tilbagesendte stemmesedler med mindre ved-

tægterne kræver andet. 

 

22.1 Til vedtagelse af beslutninger på en generalforsamling, der går ud på ændring af Foreningens 

vedtægter, opkrævning af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, 

at 2/3 af Foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 

af de afgivne stemmer. 

 

22.2 Såfremt det fornødne antal stemmer ikke er til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger herefter, på 

hvilken forslaget kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de frem-

mødtes antal, er for forslaget." (Understreget her) 

 

I december 2021 har advokat Kristian Strandberg Dreyer på foreningens bestyrelses anmodning afgivet et 

responsum, hvori bl.a. vedtagelsen af 2017-ændringen af vedtægtens punkt 21.4 er behandlet (bilag 9). 

 

Det fremgår af responsummets punkt 2.31, at der blev afgivet 345 stemmer, svarende til 39,24 % af det sam-

lede antal stemmer i foreningen, dvs. ikke nok til at opfylde quorum på 2/3, jf. 2010-vedtægtens punkt 22.1, 

at flere end 2/3 af disse 39,24 % stemte for, og at der ikke blev indkaldt til ny generalforsamling med henblik 

på opfølgende afstemning efter 2010-vedtægtens punkt 22.2. 

 

Responsummet konkluderer følgende: 

 
"2.32 Som anført skulle mindst 586 medlemmer have deltaget i valghandlingen og været repræ-

senteret, og af disse skulle mindst 391 stemmer have stemt for vedtægtsændringen. 

 

2.33 Min konklusion er, at urafstemningen kan anvendes som afstemningsform til brug for ændring 

af vedtægten, men at det vedtægtsændrende dobbeltkvalificerede majoritetskrav skal være opfyldt, 

hvilket ikke var tilfældet i 2017. 

 

2.34 Man skulle derfor inden 6 uger i medfør af vedtægtens § 22, stk. 2 have indkaldt til ny og op- 

følgende urafstemning, hvor vedtægtsændringen kunne have været endeligt vedtaget uden hen-

syntagen til hvor mange der deltog, men blot 2/3 af de deltagende, stemte for. Det skete ikke. 

… 

2.37 Det er klart, at der er tale om fortolkning, og at der ved fortolkning altid er tale om et skøn, 

og at man derfor alene kan vurdere og besvare spørgsmålet med forbehold for domstolenes ende-

lige afgørelse. Der ses ikke at være offentliggjort retspraksis om fortolkningsspørgsmålet. Hvis man 
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vil have det afgjort, må man anlægge sag. Jeg er dog ikke i tvivl om min fortolkning, men anerken-

der, at bestyrelsens andre advokater åbenbart har rådgivet bestyrelsen om noget andet, og at da-

værende bestyrelse har ageret i overensstemmelse hermed. 

 

2.38 Det er indlysende, at beslutninger, der ikke opnår den for vedtagelsen fornødne majoritet, er 

ugyldige, jf. ligeledes Werlauff: Generalforsamling og beslutning, s. 543. Se hertil også 

U1936.35H, hvor en generalforsamlingsbeslutning om likvidation blev kendt ugyldig, fordi et ved-

tægtsbestemt quorumkrav ikke havde været opfyldt på generalforsamlingen. 

 

2.39 Ugyldigheden medfører her nullitetsvirkning. Der er ikke tale om en anfægtelig mangel, der 

kan repareres efterfølgende eller over tid fortabes. Der skal således helt ses bort fra urafstemningen 

i 2017, og de foretagne vedtægtsmæssige ændringer. Jeg bemærker også, at det i referatet fra ge-

neralforsamlingen den 22. april 2017 under punkt 1 fremgår, at der blandt visse deltagere blev 

fremsat ugyldighedsindsigelse, men at indsigelsen blev afvist af advokat Thea Præstmark, der over-

for generalforsamlingen og som dirigent redegjorde for, hvordan vedtægten skulle forstås. Derved 

har hun bibragt medlemmerne en given forståelse, og derved bragt dem i retlig vildfarelse. Jeg 

mener ikke, at medlemmernes indsigelse i dag er fortabt." (Understreget her) 

 

Som det fremgår forudsætningsvist af nærværende begæring om forbud, har foreningens bestyrelse valgt at 

ignorere det responsum, som bestyrelsen selv bestilte. 

 

1.3 Andre foreningers vedtægter 

Til sammenligning med Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys vedtægt kan nævnes følgende: 

 

Indenrigs- og Boligministeriets normalvedtægt af 27. december 2006 for andelsboligforeninger, jf. andelsbo-

liglovens § 7, stk. 1. Normalvedtægten indeholder i § 22, stk. 5, fuldmagtsregler vedrørende afstemninger. 

 

Normalvedtægten for ejerlejligheds-ejerforeninger, jf. bekendtgørelse nr. 1738 af 29. november 2020, jf. ejer-

lejlighedslovens § 5, stk. 1. Normalvedtægten indeholder fuldmagtsregler i § 12, stk. 2. 

 

For grundejerforeninger findes der ikke en almindelig normalvedtægt, men en række kommuner har udarbej-

det standardvedtægter. 

 

Brønderslev Kommunes standardvedtægt kan findes på kommunens hjemmeside (https://www.bronders-

lev.dk/Borger/BoligOgFlytning/Bolig/Ejerbolig/Grundejerforeninger.aspx) under "Drift af grundejerforening", 

"Forslag til vedtægter for grundejerforeninger". Standardvedtægten indeholder fuldmagtsregler i § 16, stk. 3. 

 

Holbæk Kommunes standardvedtægt kan findes på kommunens hjemmeside (https://holbaek.dk/borger/bolig-

og-byggeri/min-adresse/grundejerforening/) under "Her finder du standardvedtægterne i pdf-format." Fuld-

magtsregler findes i § 5, litra c og d. 

 

Randers Kommunes standardvedtægt kan findes på kommunens hjemmeside (https://www.randers.dk/bor-

ger/vej-trafik-og-parkering/veje-gader-og-stier/private-faellesveje-og-stier/) nederst til højre under "Eksempel 
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på vedtægter for Grundejerforening". Standardvedtægten indeholder fuldmagtsregler i § 15, stk. 3. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes standardvedtægt kan findes på kommunens hjemmeside 

(https://www.rksk.dk/borger/vej-trafik-transport/harmonisering-af-stier/ofte-stillede-spoergsmaal) under sidste 

spørgsmål, "Hvordan sikres den fremtidige vedligeholdelse af stien?", "Åbn skabelonen". Standardvedtægten 

indeholder fuldmagtsregler i § 15, stk. 3. 

 

Thisted Kommunes kan findes på kommunens hjemmeside (https://www.thisted.dk/Borger/BoligByggeriFlyt-

ning/Din%20bolig/Grundejerforening.aspx) under "Find Thisted Kommunes standardvedtægter her". Stan-

dardvedtægten indeholder fuldmagtsregler i § 15, stk. 3. 

 

Aalborg Kommunes standardvedtægt kan findes på kommunens hjemmeside (https://www.aalborg.dk/bolig-

og-flytning/grundejerforeninger/udkast-til-standardvedtaegt-for-grundejerforeninger). Standardvedtægten in-

deholder fuldmagtsregler i punkt 4. 

 

De nævnte eksempler på kommunale standardvedtægter er samtlige resultater, der er fremkommet ved en 

søgning på internettet. 

 

Ingen af dem, og ej heller normalvedtægterne for andelsboligforeninger henholdsvis ejerlejligheds-ejerfor-

eninger, har en bestemmelse om, at bestyrelsen til brug for afstemninger kan indsamle og anvende et ube-

grænset antal fuldmagter, og end mindre et ubegrænset antal fuldmagter, hvis indhold bestyrelsen på forhånd 

har bestemt, og som indeholder både en stemme på bestyrelsen selv og en blankofuldmagt. 

 

2 RETSGRUNDLAG 

De foreningsretlige regler er i det væsentlige ulovbestemte og hviler på almindelige retsgrundsætninger og 

retspraksis, der er redegjort for i den juridiske litteratur, navnlig Ole Hasselbalchs Foreningsretten, som er 

hovedværket på området. 

 

I det følgende gennemgås reglerne om stemmelighed og brug af fuldmagter, jf. afsnit 2.1, og om, hvorvidt og 

i givet fald hvordan en forrykkelse af stemmeligheden lovligt kan vedtages, jf. afsnit 2.2. 

 

2.1 Om stemmelighed og fuldmagter 

I Dansk Foreningsret af Poul Meyer, Nyt Nordisk Forlag 1950, hedder det på side 111, sidste afsnit (vedlagt 1, 

uddrag): 

 
"[Kapitel 5. Medlemsforholdet; 4. Pligter og rettigheder; A. Medlemmernes forpligtelser] 

 

Hvor medlemmernes forpligtelser afhænger af foreningsledelsens beslutninger, må disse træffes 

efter almene og saglige retningslinjer (lighedsgrundsætningen), se nedenfor side 115. …" (Under-

streget her) 
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Og på side 114, sidste afsnit, og side 117, 2. afsnit: 

 
"[Kapitel 5. Medlemsforholdet; 4. Pligter og rettigheder; B. Medlemmernes rettigheder] 

 

Det personlige udbytte, som det enkelte medlem får ud af sit medlemsskab, vil ofte afhænge af 

foreningsledelsens skønsmæssige dispositioner. Hvor medlemmerne ikke har nogen væsentlig, be-

rettiget erhvervsmæssig interesse i at opnå bestemte goder gennem foreninger, vil de ikke kunne 

forhindre en vilkårlig behandling fra ledelsens side på anden måde end at søge ledelsen styrtet på 

en generalforsamling. Anderledes er forholdet i foreninger af betydelig retlig interesse for medlem-

merne. Her må det kræves, at medlemmerne behandles efter almene og saglige retningslinjer. 

… 

Se også U 1912, 427 (H&Str.d.): En understøttelsesforening for politifolk var delt i to afdelinger for 

henholdsvis ældre og yngre medlemmer. Da afdelingerne blev slået sammen, fik nogle medlem-

mer særrettigheder mod betaling af et højere kontingent. Dommen fastslår, at alle medlemmerne 

havde krav på samme retsstilling i foreningen, dog naturligvis mod betaling af det nødvendige 

kontingent." (Understreget her, original fremhævning med kursiv) 

 

Det gælder altså i en forening, hvor medlemmerne har betydelig retlig interesse, så som nærværende grund-

ejerforening, der varetager forhold vedrørende medlemmernes faste ejendomme, og hvor medlemskab er en 

obligatorisk følge af ejerskabet, at bestyrelsens indsamling og anvendelse af fuldmagter skal være saglig og 

skal iagttage lighedsgrundsætningen. 

 

Introduktion til selskabs- og foreningsretten af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, 1. udgave, 

GadJura 1998, anfører på side 192 f (vedlagt 2, uddrag): 

 
"8.10 Afstemningsregler 

… 

Stemme ved fuldmagt? 

 

Det er ikke afklaret, om der som deklaratorisk regel er adgang til at stemme ved fuldmagt. Hoved-

reglen er formentlig, at et medlem kan stemme ved en fuldmægtig, men dirigenten kan træffe den 

modsatte beslutning. 

 

Forsamlingens vilje 

 

Det er dirigenten på en generalforsamlings opgave at sørge for, at forsamlingens vilje kommer til 

udtryk19. For at løse denne opgave findes en række forskellige afstemningsregler og afstemnings-

metoder, som har hver deres fordele og ulemper. Rigtigt benyttet vil en afstemning kunne søges 

afgjort så demokratisk som muligt, forkert benyttet vil en minoritet kunne fremstå som havende 

vundet en afstemning. Det er derfor væsentligt, at en dirigent omhyggeligt og nøje afgør med sig 

selv, hvorledes en afstemning skal tilrettelægges.20" (Understreget her, originale fremhævninger 

med fed og kursiv) 

 

Afstemninger skal (naturligvis) afvikles på en sådan måde, at en minoritet ikke kan vinde en afstemning. 
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I Foreningsretten af Ole Hasselbalch, Schultz 2019, fremgår følgende på side 209 (vedlagt 3; uddrag): 

 
"Afsnit IV Foreningsorganer og styringsfunktioner; 2. Den højeste foreningsmyndighed i demokra-

tiske foreninger: Generalforsamlingen; 2.2. Gennemførelsen - den formelle ramme for forhandlin-

gerne - medlemsrettigheder på generalforsamlingen; 2.2.2. Medlemsrettighederne 

 

Retten til at deltage i afstemninger 

 

Det er endvidere en medlemsret at deltage i afstemningerne med den vægt, som følger af vedtæg-

terne.545 

 

I foreninger bestående af juridiske personer kendes afstemningsordninger, der lader stemmevæg-

ten afhænge af den repræsenteredes tyngde. I mangel af hjemmel for andet stemmer medlemmerne 

imidlertid med lige stemmevægt.546 … 

… 
546 U 1932/163 ØL (sejlforening oprettede en særlig motorbådsafdeling og vedtog derefter ved 

lovændring, at medlemmer af denne ikke havde adgang til sejlforeningens generalforsamlinger - 

uagtet foreningens formål ikke var af økonomisk natur, … antoges det, at stemmeret på general-

forsamlinger til de rettigheder, som ikke kan unddrages en forenings medlemmer uden samtykke 

fra alle; et protesterende medlem blev herefter kendt berettiget til adgang til og stemmeret på ge-

neralforsamlingerne). …" (Understreget her, originale fremhævninger med kursiv) 

 

Og på side 210 f i samme afsnit: 

 
"Særligt om fremmøde via brev eller fuldmagt 552 

 

Der kan ikke uden hjemmel i vedtægten stemmes pr. brev. 

 

Hvorvidt medlemsrettighederne uden særlig vedtægtsmæssig hjemmel herfor kan udøves gennem 

fuldmagt - det være sig til en navngiven person (evt. med nærmere angiven substitutionsret), til en 

gruppe (f.eks. bestyrelsen) eller til ihændehaver - må derimod afhænge af foreningsforholdets nær-

mere karakter og forsamlingens art.553 

… 

… Afgørende bliver i tvivlstilfælde, hvorvidt fuldmægtigen må antages på behørig måde at kunne 

varetage fuldmagtsgiverens og foreningens kollektive interesser. Hvor stemmeafgivelse ved fuld-

magt i henhold hertil er mulig, må fuldmagten kunne afgives når som helst, dvs. også under selve 

forløbet, medmindre saglige, ordensmæssige hensyn til tilsiger det modsatte. 

 

Selv i tilfælde, hvor denne betingelse er opfyldt i relation til den enkelte fuldmagt, er det dog 

muligt, at anvendelse af fuldmagt må afvises ud fra overvejelser over den foreliggende forenings-

mæssige situation: Generalforsamlingen skal ifølge det koncept, der ligger til grund for samvirker 

drevet i foreningsformen, være forum for en demokratisk beslutningsproces, dvs. for stillingtagen 

til fællesskabets anliggender ud fra fri debat. Efter argumenternes slibning imod hinanden udkry-

stalliseres forsamlingens endelige stillingtagen. Denne proces kan imidlertid kortsluttes, såfremt 

det er muligt at forhåndsdominere forsamlingens stillingtagen ved hjælp af fuldmagtsstemmer. Der 

opstår derfor et problem, såfremt fuldmagter præsenteres i meget stort tal. Små foreningsfraktioner 

kan så spekulere i de øvrige medlemmers ringe lyst til at møde frem på generalforsamlingen ved i 
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det skjulte at samle fuldmagter fra sympatisører, således at de kan "erobre" forsamlingen. Herved 

lader generalforsamlingsbeslutningerne sig forrykke på en måde, som ikke er i harmoni med fler-

tallets ønsker og forventninger. Det er et led i demokratiet, at man må møde frem og udnytte sin 

stemme, hvis man vil have indflydelse. Men det er imod demokratiet, at begrundede forventninger 

om, at det ikke er nødvendigt at møde frem, misbruges. I tilfælde, hvor der opstår risiko for sådant 

misbrug, må det derfor være dirigentens pligt at afvise fuldmagter - selv uden holdepunkt herfor i 

vedtægterne i form af et formelt forbud mod stemmeafgivelse ved fuldmagt. 

 

Usaglig påvirkning af beslutningsprocessen 

 

Generalforsamlingen forudsættes at foregå under forhold, hvor den siddende foreningsledelse på 

loyal vis sikrer et forløb, der afspejler de holdninger, der forudsættes at blive udvundet af den 

forhandlings- og afstemningsproces, foreningsvedtægten lægger op til. Ledelsen må således ikke 

anvende foreningens ressourcer til at skævvride forløbet gennem begunstigelse af særinteresser, 

herunder foreningsledelsens egne." (Understreget her, originale fremhævninger med fed og kursiv) 

 

Det er således ikke som sådant udelukket at have en ordning, hvor medlemmerne kan afgive fuldmagter til 

bestyrelsen. 

 

Hertil kræves dog, at ordningen behørigt varetager fuldmagtsgiverens og foreningens kollektive interesser. 

Ordningen må ikke kortslutte den demokratiske beslutningsproces, og den må (selvsagt) ikke udgøre misbrug. 

 

Specifikt er det anført om generalforsamlingen, at "Ledelsen må således ikke anvende foreningens ressourcer 

til at skævvride forløbet gennem begunstigelse af særinteresser, herunder foreningsledelsens egne." 

 

2.2 Om vedtægtsændring, der forrykker stemmeligheden 

Dansk Foreningsret af Poul Meyer anfører på side 118, sidste afsnit, og side 124, 2. afsnit (vedlagt 1): 

 
"[Kapitel 5. Ændring i medlemsforholdet] 

 

Vi støder her på den vigtigste ejendommelighed ved foreningsaftalen, at den kan ændres uden den 

enkelte kontrahents samtykke, når blot flertallet af kontrahenter er enige derom. Denne flertallets 

magt er dog ikke absolut. Allerede Ørsted1) påpeger, at flertallet ikke kan berøve den enkelte hans 

ret imod selskabet eller forringe en enkelt medlemskreds' rettigheder i forhold til en anden. 

… 

Som en almindelig regel for alle ændringer i medlemmernes retsforhold kan endelig henvises til 

den foran side 111 og side 115 omtalte lighedsgrundsætning, der må medføre, at det oprindelige 

retsforhold mellem medlemmerne ikke vilkårligt kan forrykkes men kun efter almene og saglige 

retningslinjer. …" (Understreget her, originale fremhævninger med kursiv) 

 

Også i forbindelse med ændringer gælder der således krav om saglighed og lighed. Endvidere gælder der krav 

om, at forringelse af en enkelt medlemskreds' rettigheder i forhold til en anden kun kan ske ved enstemmighed. 
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Introduktion til selskabs- og foreningsretten af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel anfører på 

side 192 f (vedlagt 2): 

 
"8.10 Afstemningsregler 

 

Såfremt andet ikke er bestemt i vedtægten for foreningen, afgøres afstemninger ved flertalsafstem-

ninger. Den eneste undtagelse herfra er, såfremt foreningen ønsker at forrykke den almindelige 

lighed mellem medlemmerne, hvilket kræver enstemmighed. Ligeledes kræver det enstemmighed 

at pålægge medlemmerne hæftelse for foreningens forpligtelser." (Understreget her, original frem-

hævninger med fed og kursiv) 

 

Her gentages kravet om enstemmighed for vedtagelse af bestemmelser, der forrykker medlemmernes stilling i 

forhold til hinanden. 

 

I Foreningsretten af Ole Hasselbalch hedder det på side 69 ff (vedlagt 3): 

 
"[Afsnit II Foreningens etablering, forandring og ophør; 2. Ændring af foreningen, 2.3. Den mate-

rielle minoritetsbeskyttelse mod ændring af vedtægt samt generelle regelsæt og vedtagelser] 

 

2.3.2. Spændvidden i vedtægten og generelle regelsæt og vedtagelser iht. samme 

 

2.3.2.1. Alle foreningsforhold 

… 

Forringelse af medlemmernes grundrettigheder 

Fremdeles er der muligt visse basale rettigheder, som ikke via vedtægtsændring kan berøves et 

medlem af nogen forening. Se f.eks. U 1932/163 ØL [også nævnt i citatet ovenfor fra side 209] 

hvor en sejlforening oprettede en særlig motorbådsafdeling og derefter vedtog en lovændring, 

hvorefter medlemmer af denne ikke havde adgang til sejlforeningens generalforsamlinger. Uagtet 

foreningens formål ikke var af økonomisk natur, antoges det her, at stemmeretten på generalfor-

samlinger hører til de rettigheder, som ikke kan unddrages en forenings medlemmer uden sam-

tykke fra alle.146 

… 

Favoriseringsordninger 

 

I forlængelse heraf synes det endelig at være således, at et mindretal vil kunne modsætte sig ved-

tægtsændringer, der indebærer urimelige fordele for enkelte medlemsgrupper på andre gruppers 

bekostning, eller som klart er gennemført i andre interesser end dem, der falder inden for det 

oprindelige foreningsformål.152 

… 
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2.3.2.2. Foreninger i hvilke medlemskab er tvunget eller har en høj grad af interesse, eller som 

har offentlige opdrag 

 

Generelle principper 

 

Samme synspunkter som i foregående kan naturligvis i mindst tilsvarende grad gøres gældende i 

relation til foreninger, i hvilket medlemskab er tvunget eller har en høj grad af interesse, eller som 

har offentlige opdrag. … 

 

Men eftersom medlemmer i foreninger af den type, medlemmerne er afhængige af, og i foreninger 

med offentlige opdrag ikke kan henvises til at udtræde, sådan som de i andre foreninger har eks-

traordinær mulighed for efter de nedenfor under afsnit III, 2.1 nævnte regler, vil rammen for, hvad 

foreningen kan påføre medlemmerne, også være strammere. Således spiller forudsætningerne for 

foreningsforholdet, som dette hidtil har været indrettet, en særlig rolle - der synes at skulle meget 

stærke grunde til at tillade forringelse af afgørende medlemsrettigheder. F.eks. vil forrykkelse af de 

enkelte medlemmers stemmevægt i forhold til hinanden næppe være mulig uden samtykke fra alle 

interesserede. Se til illustration U 1927/617 H, der anser et andelsselskabs beslutning med det for 

lovændringer foreskrevne flertal om at ændre stemmevægten, således at denne ikke længere skulle 

udøves i forhold til antallet af andele, for ugyldig. Således antoges ændringen at forrykke forholdet 

mellem andelshaverne så stærkt, ligesom den var et sådant indgreb i de beføjelser, der hidtil var 

tilkommet ejere af flere andele i selskabet, at den ikke gyldigt kunne vedtages uden samtykke fra 

disse. Og i U 1993/721 H var forholdet det, at generalforsamlingen i et andelsselskab med karakter 

af salgsforening vedtog nogle ændringer af vedtægterne, hvorefter medlemmer, der ikke opfyldte 

et krav om et vist mindstesalg det foregående kalenderår, ikke mere skulle have stemmeret på 

generalforsamlingen, ikke skulle kunne fremsætte forslag på denne og heller ikke var valgbare til 

bestyrelsen. Disse ændringer indebar, mente retten, så væsentlige begrænsninger i de grundlæg-

gende rettigheder, som efter de hidtidige vedtægter tilkom alle medlemmer af foreningen, at æn-

dringerne uanset, om de måtte være begrundet i saglige hensyn til andelsforeningens drift, kun 

kunne gennemføres ved enstemmighed. Vedtagelsen ansås herefter ugyldig.156" (Understreget her, 

min tilføjelse i firkantet parentes, originale fremhævninger med fed og kursiv) 

 

Supplerende om foreninger med tvungent medlemskab på side side 87 ff (vedlagt 3): 

 
"[Afsnit II Foreningens etablering, forandring og ophør; 2. Ændring af foreningen; 2.3. Den mate-

rielle minoritetsbeskyttelse mod ændring af vedtægt samt generelle regelsæt og vedtagelser] 

 

2.3.3. De i visse foreningsforhold gældende ufravigelige regler 

 

Fremdeles er det som omtalt i afsnit I, 3.3 således, at der i foreninger, i hvilke medlemskab er 

tvungent eller dog i høj grad nødvendigt eller som har offentlige opdrag, ikke lovligt vil kunne 

foretages vedtægtsændringer eller ændringer af de i foreningen gældende generelle regelsæt og 

vedtagelser, som indebærer et brud med en række grundlæggende principper, hvis forbillede hen-

tes i den offentlige ret. Se også afsnit V, 3.3 om foreningsbeslutninger vedrørende enkeltmedlem-

mers individuelle forhold. 
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Kravet på saglig behandling 183 

 

Det fremgår således af den foreningsretlige retspraksis i sager inden for dette område, at forenin-

gens beslutningsbeføjelse skal forvaltes ud fra almene retningslinjer og saglige kriterier, dvs. at be-

slutninger skal have saglig grund i hensynet til foreningsformålets varetagelse.184 

 

Disse udtryk anvendes tydeligvis som samlebegreb for en række forskellige og ikke nødvendigvis 

sammenlignelige kriterier, der vanskeligt kan konkretiseres i detaljer. De dækker imidlertid i hvert 

fald en opfattelse af, at bestemmelsesretten ikke må udøves ud fra vilkårlighed eller hensyn, der er 

foreningens formål helt uvedkommende.185 

 

Kravet på ligebehandling 186 

 

Problemet om kravet på saglig behandling har især været oppe med henblik på det krav på 

ligebehandling, der er en afledet følge heraf. 

 

Det principielle ligebehandlingskrav 

 

I så henseende er det antaget, at regulære vedtægtsændringer, der kompromitterer det ligebehand-

lingskrav, som er et af grundelementerne inden for den offentlige ret, ikke er lovlige. ... 

 

Hvad er ligebehandling? 

… 

Rent praktisk opstår uenigheden ofte først, når det kommer på tale at forrykke etablerede positio-

ner. Den, der i en sådan sammenhæng får forringet sine hidtidige forhold, har nemlig i så fald have 

anledning til at gøre gældende, at det skete indebærer en uberettiget diskriminering. 

 

Ved vurderingen af sådanne forandringers tilladelighed glider man som regel over i det, der var 

udgangspunktet, nemlig reglen om at foreningsbeslutninger skal have saglig grund. Udgangspunk-

tet antages således som regel at være, at en oprindelig stilling mellem medlemmerne ikke lovligt 

kan forrykkes, medmindre der foreligger saglig grund herfor.194 … 

 

Saglighedskravets indhold i sammenhængen 

 

Således er altså en ændring i status quo ikke ganske udelukket. Men saglighedskravets nærmere 

indhold kan være genstand for tvivl. Retspraksis lægger her vægt på, om dispositionen er rimeligt 

begrundet i hensynet til medlemskredsen som helhed og har sammenhæng med opfyldelsen af 

foreningens formål.196 Den må med andre ord ikke udspringe af et ønske om at negativbehandle 

nogle af foreningens medlemmer, og den må heller ikke træffes ud fra foreningen helt uvedkom-

mende hensyn. …" (Understreget her, originale fremhævninger med fed og kursiv) 

 

Som det ses, gælder det, at "der i foreninger, i hvilke medlemskab er tvungent …, ikke lovligt vil kunne foreta-

ges vedtægtsændringer …, som indebærer et brud med en række grundlæggende principper", heriblandt prin-

cipperne om saglighed og ligebehandling. 

 

Dette er eksemplificeret med, at "regulære vedtægtsændringer, der kompromitterer det ligebehandlingskrav, 

som er et af grundelementerne inden for den offentlige ret, ikke er lovlige", og at "en oprindelig stilling mellem 
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medlemmerne ikke lovligt kan forrykkes, medmindre der foreligger saglig grund herfor". 

 

Herunder må der ikke foretages ændringer til skade for en gruppe af medlemmerne, jf. "Retspraksis lægger 

her vægt på, om dispositionen er rimeligt begrundet i hensynet til medlemskredsen som helhed og har sam-

menhæng med opfyldelsen af foreningens formål. Den må med andre ord ikke udspringe af et ønske om at 

negativbehandle nogle af foreningens medlemmer". 

 

Hvis det overhovedet er muligt at foretage en vedtægtsændring, der usagligt og i strid med lighedsgrundsæt-

ningen forrykker stillingen mellem medlemmerne, så ses det videre, at der gælder der krav om vedtagelse ved 

enstemmighed. 

 

3 ANBRINGENDER 

Til støtte for begæringen om forbud gør jeg i første række gældende, at Grundejerforeningen Vellerup Som-

merbys bestyrelses indsamling og påtænkte anvendelse af fuldmagter er i strid med foreningsvedtægten og 

allerede af den grund ulovlig, jf. afsnit 3.1. 

 

I anden række gøres det gældende - i fald retten finder, at de omhandlede fuldmagter er i overensstemmelse 

med vedtægten - at vedtægtens punkt 21.4 som sådant er ulovligt, da bestemmelsen i givet fald indebærer en 

så væsentlig og afgørende forrykkelse af den reelle stemmevægt blandt medlemmerne, at bestemmelsen ikke 

gyldigt kan vedtages i en forening som denne, der har stor betydning for medlemmerne, og hvor der er tvun-

gent medlemskab, jf. afsnit 3.2. 

 

I tredje række gør jeg gældende - i fald retten finder, at de omhandlede fuldmagter er i overensstemmelse med 

vedtægten, og at vedtægtens punkt 21.4 ikke som sådant er ulovligt - at vedtægtens punkt 21.4 er ugyldigt 

vedtaget, principalt fordi bestemmelsen efter sin karakter skal vedtages med enstemmighed, subsidiært fordi 

vedtagelsen ikke opfyldte kravene i punkt 22.1 og 22.2 i foreningens 2010-vedtægt, jf. afsnit 3.3. 

 

Disse anbringender er alternative, således at det indebærer fuldmagternes ulovlighed, hvis retten er enig i blot 

ét af dem. 

 

Herefter knyttes bemærkninger til betingelserne i retsplejelovens § 413 for meddelelse af forbud, jf. afsnit 3.4. 

 

3.1 De omhandlede fuldmagter er i strid med foreningsvedtægten 

Foreningsvedtægtens punkt 21.4 fastsætter, jf. bilag 7, at "Det er en betingelse for bestyrelsens udøvelse af 

stemmeret i henhold til en fuldmagt, at bestyrelsen har oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive 

anvendt." 

 

Bestyrelsens faktiske indsamling af fuldmagter indebærer, at bestyrelsen forlods afkræver medlemmet en 

stemme på bestyrelsen selv i forbindelse med eventuelt mistillidsvotum, uden at medlemmet ved, hvad et 

sådant mistillidsvotum vil være begrundet i. Dette kan ikke fravælges, jf. andet punkt i bilag 5. 
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Endvidere indebærer bestyrelsens indsamling af fuldmagter, at medlemmet afkræves blankofuldmagt, som 

heller ikke kan fravælges, jf. tredje punkt i bilag 5. 

 

Disse forhold er åbenlyst i strid med vedtægten, og allerede af den grund er fuldmagterne ulovlige. 

 

Ulovligheden bestyrkes af, at bestyrelsen energisk agiterer over for medlemmerne for, at de skal meddele 

fuldmagter til bestyrelsen, og i denne agitation groft vildleder medlemmerne om, at fuldmagterne skulle "sikre 

den demokratiske proces", og at "det er nu medlemmernes ret til, at råde over deres stemme som de ønsker".  

 

Det er en uomtvistelig kendsgerning, at bestyrelsen indsamler et stort antal fuldmagter eksklusivt fra medlem-

mer, der er enige med bestyrelsen, mens medlemmer, der på blot et enkelt punkt vil stemme anderledes end 

bestyrelsen, eller som ikke vil meddele blankofuldmagt, er afskåret fra repræsentation ved sådan fuldmagt. 

 

I øvrigt bemærkes, at hvis vedtægten skal forstås således, at bestyrelsen kan indsamle og anvende et ubegræn-

set antal fuldmagter, hvis indhold bestyrelsen selv bestemmer, så vil det betyde, at den beskrevne forrykkelse 

af medlemmernes reelle stemmevægt er tilsigtet i vedtægten. Det har en klar formodning imod sig, at dette 

skulle være tilfældet. 

 

Vedtægten må følgelig, for at give mening, forstås sådan, at den enkelte fuldmagtsgiver selv bestemmer ind-

holdet af fuldmagten (dog skal indholdet være formålstjenligt og udgøre en konkret instruks vedrørende de 

relevante afstemningstemaer). Med sin accept af fuldmagten har bestyrelsen så oplyst medlemmet, hvordan 

fuldmagten vil blive brugt. 

 

3.2 En vedtægtsbestemmelse om de omhandlede fuldmagter er som sådan ulovlig 

I fald retten finder, at bestyrelsens indsamling og påtænkte anvendelse af fuldmagter er i overensstemmelse 

med vedtægtens punkt 21.4, gør jeg gældende, at bestemmelsen som sådan er ulovlig. 

 

For grundejere inden for Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys geografiske område er medlemskab som 

nævnt tvungent. For sådanne foreninger gælder der skærpede krav i relation til iagttagelse af lighedsgrundsæt-

ningen og saglighedskriteriet, jf. ovenfor i afsnit 2.1 og 2.2. 

 

I Foreningsretten er det således slået fast, at en vedtægtsbestemmelse, der bryder med grundlæggende prin-

cipper om saglighed og lighed, som sådan er ulovlig i en forening som denne. 

 

Der er i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby - i overensstemmelse med almindelige grundsætninger - 

stemmelighed mellem medlemmerne, jf. vedtægtens punkt 21.3. 1 ejendom, 1 stemme. Det er en grundlæg-

gende medlemsrettighed, at denne stemmevægt reelt kommer til udtryk. Reglen i punkt 21.4 om, at hvert 

medlem kun kan bære én fuldmagt, skal sikre, at en enkelt aktør naturligvis ikke må "kuppe" afstemninger. 

 

Dertil kommer, at foreningsmedlemskabet vedrører medlemmernes faste ejendomme, og man kan kun komme 

ud af foreningen ved at sælge sin ejendom. De beslutninger, hvortil de omhandlede fuldmagter anvendes, er 

dermed af stor betydning for medlemmerne. 
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Det uantagelige i bestyrelsens indsamling og anvendelse af fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der er enige 

med bestyrelsen, bekræftes yderligere i en grundejerforening som denne, der med 879 medlemmer er en af 

landets største. Medlemsantallet indebærer, at bestyrelsen indsamler fuldmagter i så stort antal, at dette helt 

åbenlyst og væsentligt er egnet til på uacceptabel vis at påvirke stemmefordelingen mellem medlemmerne. 

Dette skal ses i lyset af, at der er tale om et sommerhusområde, hvor der er særligt mange medlemmer, som 

ikke har mulighed for at møde fysisk på generalforsamlingerne, da de har bopæl andre steder. 

 

Imidlertid kan et medlem kun give fuldmagt, hvis medlemmet agter at stemme det samme som bestyrelsen, 

agter at stemme på bestyrelsen (ved mistillidsvotum) og agter til dels at give blankofuldmagt. 

 

Som nævnt opfordrer bestyrelsen kraftigt til, at medlemmerne giver bestyrelsen fuldmagter, og lægger ikke 

skjul på, at fuldmagter kun ønskes - og kun er mulige - fra medlemmer, der er enige med bestyrelsen, og heller 

ikke på, at bestyrelsens brug af sådanne fuldmagter har betydet "en markant stigning af stemmer", jf. bilag 2. 

Eksempel (i) og (ii) i afsnit 1.1 viser de ubehagelige resultater, som bestyrelsens indsamling og anvendelse af 

fuldmagter stiller i udsigt: afgørende forrykkede afstemningsresultater til fordel for bestyrelsens ønskede udfald. 

 

Foreningsretten konstaterer det naturlige, at fuldmagter ikke kan anvendes, hvis de kortslutter den demokrati-

ske proces. "Ledelsen må således ikke anvende foreningens ressourcer til at skævvride forløbet gennem be-

gunstigelse af særinteresser, herunder foreningsledelsens egne", jf. side 211, næstsidste afsnit (vedlagt 3). 

 

Tilsvarende er det anført i Introduktion til selskabs- og foreningsretten, at afstemningsregler og -metoder ikke 

må tilrettelægges sådan, at en minoritet kan vinde en afstemning. 

 

Hvis en sådan skævvridning er hjemlet i en vedtægtsbestemmelse, så er bestemmelsen ulovlig. 

 

Fuldmagter skal afvises, hvis de indebærer risiko for misbrug. I nærværende sag er der endog tale om et aktu-

aliseret og aktuelt misbrug. Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelses igangværende indsamling 

af fuldmagter er ikke alene en favorisering af medlemmer, der er enige med bestyrelsen. Det er tillige besty-

relsens favorisering af sig selv. 

 

3.3 Den konkrete vedtægtsbestemmelse om de omhandlede fuldmagter er ugyldigt vedtaget 

I fald retten finder, at bestyrelsens indsamling og påtænkte anvendelse af fuldmagter er i overensstemmelse 

med vedtægtens punkt 21.4, og at bestemmelsen ikke som sådan er ulovlig, gør jeg gældende, at bestemmel-

sen er ugyldig som følge af mangler ved dens tilblivelse. 

 

Det gøres herved principalt gældende, at for vedtagelse af en bestemmelse, der på så alvorlig og væsentlig vis 

forrykker den reelle stemmevægt blandt medlemmerne, gælder krav om enstemmighed, jf. ovenfor i afsnit 2.2. 

 

Dansk Foreningsret og Introduktion til selskabs- og foreningsretten anfører dette som den almindelige regel. 

Foreningsretten er lidt mere nuanceret og anfører det samme og uddyber derudover specielt vedrørende for-

eninger med tvungent medlemskab, at i sådanne foreninger er det slet ikke muligt at vedtage en sådan forryk-

kelse, jf. afsnit 3.2. 
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Subsidiært gøres det gældende, at bestemmelsen under alle omstændigheder er vedtaget i strid med forenings-

vedtægtens almindelige krav til vedtægtsændringer, da quorumkravet i henhold til 2010-vedtægtens 

punkt 22.1, jf. punkt 21.4 (rettelig 21.5), ikke var opfyldt, og kravet om ny generalforsamling, jf. punkt 22.2, 

ikke blev iagttaget, jf. bilag 8. 

 

Jeg henviser her til advokat Kristian Strandberg Dreyers responsum i bilag 9, punkt 2.8 - 2.39. 

 

3.4 Betingelserne for meddelelse af forbud er opfyldt 

Retsplejelovens § 413 er sålydende: 

 
"§ 413. Forbud eller påbud kan meddeles, hvis den part, der anmoder om meddelelse af forbuddet 

eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, 

1) at parten har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet eller påbuddet, 

2) at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud eller påbud, og 

3) at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til at afvente tvistens 

retlige afgørelse." 

 

For så vidt angår bestemmelsens nr. 1, henviser jeg til anbringenderne i afsnit 3.1-3.3, hvorved jeg har godt-

gjort eller i hvert fald sandsynliggjort, at de omhandlede fuldmagter strider mod min ret. 

 

Med hensyn til nr. 2 henvises til bilag 6, som er min indsigelse over for bestyrelsen og bestyrelsens afvisning 

af indsigelsen. 

 

Endelig henvises vedrørende nr. 3 til bilag 1-5, hvoraf det fremgår, at foreningens bestyrelse p.t. indsamler de 

omhandlede fuldmagter og påtænker at bringe dem i anvendelse den 30. april 2022. 

 

På denne baggrund er betingelserne for meddelelse af forbud opfyldt. 

 

4 SIKKERHEDSSTILLELSE, SAGENS BEHANDLING OG MOMSREGISTRERING 

Jeg anmoder om, at retten ikke stiller krav om sikkerhed, jf. retsplejelovens § 415. Anmodningen er begrundet 

i, dels at min ret er godtgjort, jf. ovenfor, dels at forbuddet angår ideelle interesser. 

 

Under hensyn til, at jeg som medlem af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har et gyldigt krav, der kan 

håndhæves, på, at den reelle stemmevægt mellem medlemmerne ikke forrykkes som beskrevet, at denne for-

rykkelse er væsentlig og afgørende for medlemsdemokratiet i foreningen, og at sagen haster, da de omhand-

lede fuldmagter p.t. er under indsamling og påtænkes bragt i anvendelse den 30. april 2022, anmoder jeg 

retten om at beramme mundtlig forhandling i sagen hurtigst muligt og eventuelt inden afgivelse af svarskrift. 

 

Jeg er ikke momsregistreret. 
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5 BEVISFØRELSE 

Jeg påberåber mig sagens bilag (med forbehold for yderligere bevisførelse).  

 

Dokumenter: 

 

Bilag 1 E-mail af 24. marts 2022 fra formanden for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby vedrørende 

indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30. april 2022 

 

Bilag 2 Følgebrev af 24. marts 2022 fra bestyrelsen vedrørende indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

Bilag 3 Dagsorden af 24. marts 2022 til ordinær generalforsamling 

 

Bilag 4 Skærmprint af 29. marts 2022 af Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys hjemmeside (vellerup-

sommerby.dk) 

 

Bilag 5 Skærmprint af 27. marts 2022 af formular til indgivelse af fuldmagt til bestyrelsen 

 

Bilag 6 Min indsigelse den 27. marts 2022 over for bestyrelsen samt bestyrelsen v/formandens svar 

 

Bilag 7 Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys vedtægt af 5. april 2017 

 

Bilag 8 Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys vedtægt af 18. maj 2010 

 

Bilag 9 Advokat Kristian Strandberg Dreyers responsum fra december 2021 vedrørende urafstemninger samt 

offentliggørelse af bestyrelsesreferater m.v. 

 

Vedlagt 1 Uddrag af Poul Meyer, "Dansk Foreningsret", Nyt Nordisk Forlag 1950 

 

Vedlagt 2  Uddrag af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, "Introduktion til selskabs- og 

 foreningsretten", 1. udgave, GadJura 1998 

 

Vedlagt 3 Uddrag af Ole Hasselbalch, "Foreningsretten", Schultz 2019 

 

 

København, den 31. marts 2022 

 

 

Thomas Gønge 

advokat (H) 


