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Sag BS-12869/2022-HIL Thomas Gønge 

  

 mod 

  

 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

  

 

I forlængelse af forbudsbegæringen af 31. marts 2022 fremlægger jeg i det følgende bilag 10-17. 

 

¨¨¨ 

 

1 BESTYRELSENS FAKTISKE ANVENDELSE AF FULDMAGTER  |  GENERALFORSAMLING 2020 

Til supplering af det anførte i forbudsbegæringens afsnit 1.1 om de omhandlede fuldmagter fremlægges bi-

lag 10-12, som dokumenterer, hvordan fuldmagter som de omhandlede bevirkede en afgørende skævvridning 

af afstemninger på Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys ordinære generalforsamling 2020. 

 

Fra medlemsside var der til generalforsamlingen således stillet forslag vedrørende bl.a. foreningsvedtægtens 

punkt 21.4. Dette punkt er bestemmelsen om medlemmernes afgivelse af fuldmagter til bestyrelsen, jf. bilag 7. 

 

Bilag 10 Medlemsforslag til afstemning på den ordinære generalforsamling 2020 

 

Forslaget angik ændring af vedtægtens punkt 21.4, således at bestyrelsen ikke længere kunne indsamle et 



 
 

 
 

Side 2 

ubegrænset antal fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der er enige med bestyrelsen, og nægte andre med-

lemmer sådan repræsentation. 

 

Dette forslag blev sat på dagsordenen som punkt 9.6, jf. bilag 12, der fremlægges nedenfor. 

 

Bilag 11 Skabelon til fuldmagt til bestyrelsen til brug på den ordinære generalforsamling 2020 

 

Fuldmagter til bestyrelsen havde i 2020 følgende indhold (fuldmagt kunne ligeledes meddeles elektronisk): 

 
"Bestyrelsen stemmer ja til samtlige forslag, bortset fra pkt. [9.]5, [9.]6 og [9.]7 hvor der stemmes 

nej. 

 

Forslag pkt. 3, afgøres af de fremmødte." (Mine tilføjelser i firkantede parenteser) 

 

Punkt 9.5, 9.6 og 9.7 var samtlige medlemsforslag bortset fra et forslag vedrørende hastighedsdæmpende 

foranstaltninger (og punkt 3 var godkendelse af regnskab), jf. bilag 12. 

 

Det var ikke muligt at afgive fuldmagt til bestyrelsen med andet indhold. 

 

Bilag 12 Uddrag af referat af ordinær generalforsamling den 22. august 2020 

 

Dagsordenens punkt 9.4 var, jf. referatets side 41, 5. afsnit: 

 
"Forslag fra bestyrelsen vedr. bortfald af pkt. 5, 6 og 7." 

 

Udfaldet var følgende: 

 
"Vi tager nu en afstemning ved håndsoprækning og bestyrelsen ønsker at bruge sine stemmer [fuld-

magter]. Forslaget er vedtaget og det betyder at pkt. [9.]5, [9.]6 og [9.]7 udgår." (Understreget her, 

mine tilføjelser i firkantede parenteser) 

 

Bestyrelsen stillede således afværgeforslag vedrørende de nævnte medlemsforslag, heriblandt ikke mindst 

medlemsforslaget i punkt 9.6 om fuldmagterne. Dette afværgeforslag blev vedtaget ved hjælp af fuldmagterne. 

 

Indholdet heraf er, at bestyrelsen brugte fuldmagter, der var indsamlet eksklusivt fra medlemmer, som var 

enige med bestyrelsen, til at forhindre, at bestyrelsens adgang til at indsamle disse fuldmagter overhovedet 

kunne sættes under debat og end mindre til afstemning. 

 

(For en ordens skyld bemærkes, at jeg ikke selv deltog i generalforsamlingen, hverken ved fremmøde eller ved 

fuldmagt, idet jeg indtil den 24. marts 2022 ikke havde fantasi til at forestille mig, at ordningen med fuldmagter 

til bestyrelsen blev udmøntet på den omhandlede måde, jf. herved bilag 6.) 

 



 
 

 
 

Side 3 

2 BESTYRELSENS FAKTISKE ANVENDELSE AF FULDMAGTER  |  GENERALFORSAMLING 2021 

Som et andet eksempel på den skævvridning af afstemninger, som bestyrelsens faktiske anvendelse af fuld-

magter som de omhandlede indebærer, fremlægges bilag 13-15. 

 

Året efter blev der til den ordinære generalforsamling 2021 igen stillet forslag vedrørende foreningsvedtægtens 

punkt 21.4. Derudover blev fuldmagter som de omhandlede på denne generalforsamling bragt i - afgørende - 

anvendelse ved så væsentlige afstemninger som dirigentvalg, formandsvalg og valg af revisorer. 

 

I referatet af generalforsamlingen 2021 er der medtaget konkrete talmæssige oplysninger om fuldmagterne. 

Der er derfor muligt at afgive mere kvalificerede bemærkninger. 

 

Bilag 13 Medlemsforslag til afstemning på den ordinære generalforsamling 2021 

 

Også medlemsforslaget i 2021 om ændring af vedtægtens punkt 21.4 ville medføre, at bestyrelsen ikke læn-

gere kunne indsamle et ubegrænset antal fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der er enige med bestyrelsen, 

og nægte andre medlemmer sådan repræsentation. Forslaget blev sat på dagsordenen som punkt 9.13, jf. 

bilag 14, der fremlægges straks nedenfor. 

 

Bilag 14 Dagsorden til ordinær generalforsamling den 28. august 2021 

 

Bilaget fremlægges for at lette overskueligheden ved gennemgangen af bilag 15. 

 

Bilag 15 Referat af ordinær generalforsamling den 28. august 2021 

 

Af referatet fremgår følgende: 

 

For det første indebar fuldmagterne til bestyrelsen, at bestyrelsen på forhånd havde flertal i samtlige afstem-

ninger, hvortil fuldmagterne blev bragt i anvendelse, jf. side 4 midt: 

 
"Formanden oplyste, at der herefter var repræsenteret 462 medlemmer, heraf 264 ved fuldmagt, 

og hvoraf bestyrelsen havde modtaget 220 fuldmagter." 

 

Disse tal er herved udtryk for følgende: 

 

Af 462 repræsenterede medlemmer var (462 - 264 =) 198 medlemmer mødt frem, svarende til 42,9 % af de 

repræsenterede. 

 

De 220 fuldmagter meddelt bestyrelsen udgjorde (220 / 462 x 100 % =) 47,6 % af de repræsenterede. 

 

Som det efterhånden er nævnt nogle gange, men værd at gentage, så var det vel at mærke udelukkende fuld-

magter til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens ønskede udfald. Alle medlemmer, der ønskede at 



 
 

 
 

Side 4 

meddele bestyrelsen fuldmagt, men ikke ønskede at stemme det samme som bestyrelsen, var afskåret fra sådan 

repræsentation. 

 

Enkeltmandsfuldmagter til medlemmerne udgjorde ((264 - 220) / 462 x 100 % =) 9,5 % af de repræsenterede. 

 

Effekten af fuldmagterne meddelt bestyrelsen var således, at det var tilstrækkeligt for bestyrelsens ønskede 

udfald, hvis blot flere end 2,4 % af stemmerne, ud over bestyrelsens fuldmagtsstemmer, var for dette. Heri 

ligger, at bestyrelsen havde flertal, hvis ((462 / 2 + 1) - 220 =) 12 stemmer ud over fuldmagterne var for 

bestyrelsens ønskede udfald. Bestyrelsen havde heraf 7 personlige stemmer (6 afdelingsvalgte bestyrelsesmed-

lemmer samt formanden), og i hvert fald mindst 4 af dem (flertallet i bestyrelsen) var blandt de nævnte 12. 

 

Bestyrelsen skulle følgelig maksimalt hente 8 stemmer blandt de fremmødte og enkeltmandsfuldmagterne. 

 

(Jeg selv deltog, af samme grund som nævnt ovenfor, heller ikke i generalforsamlingen dette år.) 

 

For det andet foreslog bestyrelsen en dirigent, mens der fra medlemsside blev foreslået en modkandidat. Be-

styrelsen bragte sine 220 fuldmagter i anvendelse, og den således valgte dirigent afviste indsigelser mod lov-

ligheden af fuldmagterne, jf. referatets side 2 øverst. Endvidere fremgår på side 6 nederst: 
 

"Et medlem protesterede mod bestyrelsens anvendelse af 220 fuldmagter. Medlemmet mente, at 

den demokratiske beslutningsproces med de store antal fuldmagter til bestyrelsen er sat ud af kraft. 

 

Dirigenten afviste, at afstemninger med brug af bestyrelsens fuldmagter er udemokratisk." 

 

I forbudsbegæringens afsnit 2.1 er citeret fra Ole Hasselbalchs Foreningsretten, side 211, 2. afsnit (vedlagt 3): 

 
"… 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 for-

melt forbud mod stemmeafgivelse ved fuldmagt." (Understreget her, originale fremhævninger med 

kursiv) 

 

Dirigenten blev, som nævnt, valgt ved brug af fuldmagterne, jf. igen side 2 øverst i bilag 15. 

 

For det tredje blev der på generalforsamlingen stillet mistillidsvotum mod bestyrelsen. Fuldmagterne, såvel 

enkeltmands- som bestyrelsesfuldmagter, omfattede ikke denne afstemning, og mistillidsvotummet blev ved-

taget med "et betragteligt flertal af stemmerne", jf. side 4, 2. afsnit, i bilag 15. 

 

Det kan således lægges til grund som utvivlsomt, at uden de 220 fuldmagter, som bestyrelsen havde indsamlet 

eksklusivt fra medlemmer, der var enige med bestyrelsen, var der i samtlige afstemninger af mere kontroversiel 

karakter, hvor forsamlingen var delt, "et betragteligt flertal" imod bestyrelsens ønskede udfald. 

 

Videre kan det lægges til grund, at dette forløb er årsagen til, at bestyrelsen i år (2022) har afkrævet medlem-

merne en forlods fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv ved et eventuelt mistillidsvotum, jf. bilag 5. 



 
 

 
 

Side 5 

 

For det fjerde blev fuldmagterne til bestyrelsen bragt i anvendelse ved valget af foreningsformand, jf. side 8 

(formanden vælges af generalforsamlingen, jf. vedtægtens punkt 14.2, bilag 7): 

 
"7. Valg af formand jf. § 14.4. I 2021 er formanden på valg. 

 

, der stiller op til formandsvalget, spurgte dirigenten, om dirigenten havde kontrol-

leret fuldmagterne til bestyrelsen, og om fuldmagterne kan anvendes til bestyrelsesvalg. Dirigenten 

oplyste, at der er forelagt dokumentation for fuldmagternes registrering, og oplyste at fuldmagterne 

kan anvendes til bestyrelsesvalg. 

… 

Et medlem mente, at med bestyrelsens fuldmagter er alt givet på forhånd, hvorfor det kan være 

lige meget med afstemningerne. 

 

Et medlem mente, at samtlige fuldmagter skal tælle med i afstemningerne. I henhold til vedtæg-

terne, er det helt legalt at give fuldmagt, og man må derfor forvente, at fuldmagten tæller med i 

afstemningerne. 

 

Efter en omfattende debat om anvendelse af fuldmagter, præciserede dirigenten, at fuldmagterne 

til bestyrelsen skal tælle med i afstemningerne, og det må medlemmerne respektere. 

… 

Et flertal på 261 medlemmer, der stemte på  [siddende formand], mod 114 med-

lemmer, der stemte på , indebar, at  blev valgt som formand." (Un-

derstreget her, original fremhævning med fed, min tilføjelse i firkantet parentes) 

 

Altså: Uden bestyrelsens 220 fuldmagter ville afstemningsresultatet have været 41 stemmer for den siddende 

formand og 114 stemmer for modkandidaten. 114 stemmer udgør 278 % af 41 stemmer, dvs. næsten 3 gange 

så mange. I sagens natur er det ikke oplyst, hvor mange medlemmer der ønskede at afgive stemme på mod-

kandidaten via fuldmagt til bestyrelsen, da de jo var afskåret herfra. 

 

Det fremgår, at mens afstemningsresultatet indikerede et overvældende flertal for den siddende formand, så 

var den reelle stemmefordeling uden bestyrelsens fuldmagter den modsatte, et overvældende flertal for mod-

kandidaten. Dette er præcis, hvad der er illustreret med eksempel (i) og (ii) i forbudsbegæringens afsnit 1.1. 

 

For det femte fremgår det af referatets efterfølgende sider, at samtlige andre afstemninger, der blev afgjort 

under brug af bestyrelsens fuldmagter, (naturligvis) også faldt ud til fordel for bestyrelsens ønskede resultat. 

 

Heriblandt var valget af intern revisor, der blev afgjort med 233 stemmer, inkl. de 220 fuldmagtsstemmer, for 

bestyrelsens kandidat og 50 stemmer til modkandidaten, jf. referatets side 13, 1. afsnit, i bilag 15. 

 

For det sjette fremgår det på side 12 nederst, at forslaget om ændring af vedtægtens punkt 21.4 blev trukket 

af forslagsstilleren. Med bestyrelsens 220 fuldmagter gav det ikke mening at sætte forslaget til afstemning. 

 



 
 

 
 

Side 6 

Endnu et forslag om ændring af bestyrelsens adgang til at indsamle og anvende et ubegrænset antal fuldmagter 

eksklusivt fra medlemmer, der er enige med bestyrelsen, blev således afværget, denne gang med 220 fuld-

magter, som bestyrelsen havde indsamlet eksklusivt fra medlemmer, der var enige med bestyrelsen. 

 

3 ÆNDRINGEN AF FORENINGSVEDTÆGTEN I 2017 

Til supplering af det anførte i forbudsbegæringens afsnit 1.2 om den vedtægtsændring i 2017, hvorved Grund-

ejerforeningen Vellerup Sommerbys vedtægts punkt 21.4 blev ændret til at give mulighed for, at medlem-

merne kan give fuldmagter til bestyrelsen, fremlægges bilag 16-17. 

 

Bilag 16 Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelses meddelelse af 8. marts 2017 til medlemmerne 

 

Meddelelsen vedrører temaet for urafstemningen i 2017 om den nævnte vedtægtsændring, jf. side 1: 

 
"Begrundelse for forslaget: 

 

Spørgsmålet om afgivelse af fuldmagter til bestyrelsen bliver hvert år genstand for en drøftelse 

mellem medlemmer og bestyrelse. Vedtægten nævner ikke dette forhold specifikt, og det har hidtil 

været bestyrelsens holdning, at fuldmagtsafgivelse til bestyrelsen ikke kan komme i anvendelse. 

En del medlemmer har anført, at hvis man gerne vil stemme ved fuldmagt kan det være svært at 

finde en egnet fuldmægtig. Bestyrelsen har på baggrund af de nævnte henvendelser foretaget en 

juridisk vurdering af forholdene, og har medtaget et responsum for foreningens advokat, der an-

befaler at fremsætte et forslag med den anførte tekst. Bestyrelsen er - ved brug af fuldmagter - 

forpligtet til at oplyse medlemskredsen hvorledes der vil blive stemt som det er nævnt." (Under-

streget her, dog er "Begrundelse for forslaget:" originalt fremhævet med fed og understregning) 

 

Det ses, at bestyrelsen forud for afstemningen stillede medlemmerne i udsigt, at den foreslåede ordning ville 

medføre, at "hvis man gerne vil stemme ved fuldmagt", så kunne man med ordningen "finde en egnet fuld-

mægtig", og at dette er, hvad der ligger i, at bestyrelsen skal oplyse, hvordan en fuldmagt vil blive anvendt. 

 

Det lovede indhold af ordningen var således, at medlemmerne kunne afgive fuldmagt til bestyrelsen. En sådan 

ordning kan måske efter omstændighederne være velbegrundet i et sommerhusområde, hvor der, som nævnt 

i forbudsbegæringen, er et særligt behov for at kunne stemme ved fuldmagt, idet mange medlemmer har bopæl 

andre steder og ikke kan møde op på generalforsamlingen, hvilket dog skal vejes op imod risikoen ved på 

denne måde at binde afstemningsresultater på forhånd, jf. herom i forbudsbegæringens afsnit 2.1. 

 

Væsentligt i nærværende sammenhæng er, at bestyrelsens begrundelse for den foreslåede fuldmagtsordning 

intet siger vedrørende en (ulovlig) intention om, at alene medlemmer, der agter at stemme det samme som 

bestyrelsen, vil kunne afgive fuldmagt, mens alle andre medlemmer er afskåret fra sådan repræsentation. 

 

Bilag 17 Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelses meddelelse af 5. april 2017 til medlemmerne 

 

Denne meddelelse angår resultatet af urafstemningen, og det hedder det på side 2: 

 



 
 

 
 

Side 7 

"Som en konsekvens af urafstemningen er det nu muligt at afgive fuldmagt til bestyrelsen, såfremt 

man ikke kan - eller ønsker - at deltage på generalforsamlingen. 

 

Det kræves, at bestyrelsen på forhånd oplyser, hvorledes en fuldmagt til bestyrelsen vil blive an-

vendt. Jeg skal derfor oplyse, at fuldmagter givet til bestyrelsen vedr. generalforsamlingen 

d. 22. april 2017 vil blive brugt til at stemme som følger: 

 

Til punkterne 9-4, A-K samt punkt 9-6, 1,2,3 stemmes nej 

Til alle andre punkter stemmes ja. 

 

Bestyrelsen modtager meget gerne fuldmagter fra alle, som ikke deltager i Generalforsamlingen." 

(Understreget her, dog er sidste linje originalt fremhævet med fed, understregning og kursiv) 

 

På dagen for ikrafttrædelsen af vedtægtsændringen skrev bestyrelsen således til medlemmerne med en kraftig 

opfordring om at meddele bestyrelsen fuldmagter vedrørende den forestående generalforsamling. 

 

Først her, efter afstemningen, blev sløret således løftet for, at ideen med fuldmagtsordningen var, at bestyrelsen 

på forhånd bestemmer fuldmagternes indhold og derved så at sige kan snigløbe alle afstemninger. 

 

4 DOKUMENTER 

Bilag 10 Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelses meddelelse af 8. marts 2017 til medlemmerne 

 

Bilag 11 Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelses meddelelse af 5. april 2017 til medlemmerne 

 

Bilag 12 Medlemsforslag til afstemning på den ordinære generalforsamling 2020 

 

Bilag 13 Skabelon til fuldmagt til bestyrelsen til brug på den ordinære generalforsamling 2020 

 

Bilag 14 Uddrag af referat af ordinær generalforsamling den 22. august 2020 

 

Bilag 15 Medlemsforslag til afstemning på den ordinære generalforsamling 2021 

 

Bilag 16 Dagsorden til ordinær generalforsamling den 28. august 2021 

 

Bilag 17 Referat af ordinær generalforsamling den 28. august 2021 

 

¨¨¨ 

 

København, den 5. april 2022 

 

 

Thomas Gønge 

advokat (H) 


