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Sag BS-12869/2022-HIL Thomas Gønge 

  

 mod 

  

 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

  

 

I forlængelse af forbudsbegæringen af 31. marts 2022 og processkrift I af 5. april 2022 fremlægger jeg i det 

følgende bilag 18. 

 

Indledningsvis bemærkes, at den "drypvise" fremlæggelse af bilag skyldes, at Grundejerforeningen Vellerup 

Sommerbys bestyrelses igangværende indsamling af de omhandlede fuldmagter blev påbegyndt den 24. marts 

2022, og at grundlaget for sagen først er opstået den 30. marts 2022 (tre dage efter min indsigelse over for 

bestyrelsen den 27. marts 2022, jf. bilag 6). Jeg har således efter indgivelsen af forbudsbegæringen den 

31. marts 2022 udført opfølgende faktuelle undersøgelser, og samtidig skal et forbud nedlægges inden den 

30. april 2022 for at være relevant. Af disse grunde er dokumentation fremlagt, efterhånden som den er frem-

kommet. 

 

¨¨¨ 

 

Bilag 18 er en meddelelse af 29. marts 2022 fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelse v/for-

manden til medlemmerne. Meddelelsen ligger på foreningens hjemmeside (vellerupsommerby.dk) på en side 

med titlen "Typiske misinformationer fra oppositionen i Vellerup Sommerby". Denne side er nævnt både i 

bestyrelsens e-mail til medlemmerne om indkaldelse til generalforsamling (med link), jf. bilag 1, og i den pop-

up-meddelelse, man får vist ved besøg på hjemmesiden (også med link), jf. bilag 4. 



 
 

 
 

Side 2 

 

Indledningen på siden "Typiske misinformationer fra oppositionen i Vellerup Sommerby" lyder, jf. bilag 18, 

side 1: 

 
"En del medlemmer især nye, har spurgt bestyrelsen om ikke vi vil lave en fact side om de mange 

rygter som florerer i Vellerup Sommerby. 

 

Der findes en masse misinformation, fejlfortolkninger og misforståelser vedrørende forhold i 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby … 

 

Nedenfor har vi samlet og besvaret nogle af de mere typiske misforståelser, som vi er stødt på flere 

gange i de seneste par måneder." (Understreget her) 

 

Det er altså en side, hvor bestyrelsen udtrykkeligt angiver over for medlemmerne, at der er tale om "facts", 

som korrigerer misinformation og misforståelser med de korrekte oplysninger. 

 

Under overskrifterne "Vedr. generalforsamling, vedtægter og fuldmagter" og "Fuldmagter og øvrigt" er bl.a. 

anført, jf. bilag 18, side 3, 1. og 4. afsnit: 

 
"På de tidligere generalforsamlinger har der været nogle medlemmer, som har udtrykt sin vrede 

over fuldmagter til bestyrelsen. 

… 

Man kan betragte en fuldmagt til bestyrelsen, som et aftaledokument, hvor medlemmet har accep-

teret bestyrelsens instruks om, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt." (Understreget her) 

 

Her siger bestyrelsen det ganske klart: 

 

De omhandlede fuldmagter er ikke fuldmagter, hvor medlemmerne instruerer bestyrelsen om, hvordan fuld-

magter fra medlemmerne til bestyrelsen skal anvendes. Det er, præcis omvendt, fuldmagter, hvor bestyrelsen 

(fuldmægtigen) instruerer medlemmerne (fuldmagtsgiverne) om, hvordan fuldmagterne vil blive anvendt. 

 

Bestyrelsens meddelelse anfører videre en række bemærkninger knyttet til reaktionsmulighederne for med-

lemmer, der måtte stille sig tvivlende over for fuldmagterne, jf. bilag 18, side 5, 1. afsnit, og side 6, 2. afsnit: 

 
"Det skal her bemærkes, at der for foreninger i Danmark er foreningsfrihed. Det er derfor ikke alle 

forhold, som domstolene behandler. Ligeledes findes der i lovgivningen en regel om, at har man 

f. eks. stemt ja, så kan man ikke efterfølgende foretage stævning af foreningen på dette punkt. Et 

nyt medlem i foreningen vil efterfølgende træde ind i den tidligere ejers rettigheder/forpligtigelser, 

hvorfor den ny ejer ligeledes er en ja stemme og dermed heller ikke kan foretage stævning på dette 

punkt. Det er til enhver tid den pågældende person, som stævner foreningen, som skal kunne 

dokumentere, om der er stemt nej. 

… 

Bestyrelsen, forsamlingen og dirigenten skal udelukkende forholde sig til de gældende vedtægter 

(2017) og skal ikke forestå tolkning af vedtægten og anvendelse af gældende retsregler om de 

enkelte medlemmers rettigheder, herunder indgreb i medlemmers af foreningsforholdet uaf-

hængige krav eller i medlemmers ufravigelige rettigheder." (Understreget her) 



 
 

 
 

Side 3 

 

Som det fremgår, er bestyrelsens ærinde her, ved hjælp af grov vildledning under dække af foreningsledelsens 

autoritet, at afskrække medlemmerne fra at reagere over for fuldmagterne. 

 

Meddelelsen slutter som følger, jf. bilag 18, side 6, sidste afsnit, og side 7: 

 
"Med ovennævnte har undertegnede forsøgt at give medlemmerne et retvisende billede af, hvor-

ledes de korrekte forhold er og, hvorfor vi i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup 

Sommerby Vandværk ikke har andre muligheder, end at benyttes os af de oplyste vedtægter fra 

2017 og 2018 uanset, hvad oppositionen mener om dette. 

 

Skulle du være forhindret eller på anden måde ikke have mulighed for, at deltage på generalfor-

samlingen og ellers er enig i bestyrelsens anbefaling og stemmeafgivning kan du på foreningens 

hjemmeside udfylde en fuldmagt til bestyrelsen 

 

Fuldmagten til bestyrelsen kan udfyldes her..... 

 

Jeg håber, at ovennævnte "lange" skrivelse har givet vores medlemmer en smule indblik i, hvilke 

regler, der gælder og , hvilke der ikke gælder for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og 

Vellerup Sommerby Vandværk, og herefter vil træffe sine egne beslutninger ud fra egne erfaringer, 

og ikke på baggrund af rygtedannelser og miskreditering på baggrund af uenigheder blandt få 

personer. 

 

[sign. formanden]" (Understreget her, min tilføjelse i firkantet parentes, originale fremhævninger 

med fed og blå (det blå er et link)) 

 

Bestyrelsen afslutter således med at underbygge sin grove vildledning af medlemmerne ved at understrege sin 

egen autoritet og viden. Og ikke mindst fremsætter bestyrelsen endnu engang en kraftig opfordring til med-

lemmerne om at give bestyrelsen de omhandlede fuldmagter - altså med bestyrelsens ord fuldmagter, "hvor 

medlemmet har accepteret bestyrelsens instruks om, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt". 

 

¨¨¨ 

 

Dokumenter: 

 

Bilag 18 Meddelelse af 29. marts 2022 fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelse til medlem-

merne, "Typiske misinformationer fra oppositionen i Vellerup Sommerby" 

 

¨¨¨ 

 

København, den 6. april 2022 

 

 

Thomas Gønge 

advokat (H) 


