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PROCESSKRIFT I I I  
 

 

 

 

Sag BS-12869/2022-HIL Thomas Gønge 

  

 mod 

  

 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

  

 

I forlængelse af processkrift II af 6. april 2022 fremlægger jeg i det følgende bilag 19-26. Bilagene illustrerer 

den sammenhæng, hvori de omhandlede fuldmagter indgår, og bekræfter, at fuldmagternes funktion er at 

skævvride stemmevægten blandt Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys medlemmer. 

 

¨¨¨ 

 

1 ANDRE TILTAG FRA FORENINGSBESTYRELSEN VEDRØRENDE MEDLEMMERNES STEMMER 

I KOMBINATION MED DE OMHANDLEDE FULDMAGTER 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelses igangværende indsamling og påtænkte anvendelse af 

de omhandlede fuldmagter indebærer, at bestyrelsen indsamler et ubegrænset antal fuldmagter eksklusivt fra 

medlemmer, der er enige med bestyrelsen, herunder fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv, og 

blankofuldmagt, mens alle medlemmer, der ikke mener det samme som bestyrelsen, er afskåret fra sådan 

repræsentation, jf. bilag 5. 

 

Ud over den afgørende skævvridning af medlemmernes reelle stemmevægt, som dette indebærer, skal det 

også ses i kombination med, hvordan bestyrelsen i tillæg hertil sideløbende forsøger at forhindre udvalgte 

medlemmer i overhovedet at udøve deres stemmeret og valgbarhed. 



 
 

 
 

Side 2 

 

Bilag 19 og 20 er eksempler på fakturaer af 24. marts 2022, som foreningens bestyrelse har sendt til en række 

medlemmer. Dette er således sket, samtidig med at bestyrelsen på denne dato påbegyndte indsamlingen af de 

omhandlede fuldmagter, jf. bilag 1. 

 

Fakturaerne i eksemplerne er udstedt under CVR-nummer 19 21 76 55 og i Grundejerforeningen Vellerup 

Sommerbys navn til , jf. bilag 19, henholdsvis , jf. 

bilag 20. Den fakturerede ydelse er i begge tilfælde angivet at være "Udlæg Beierholm". De fakturerede beløb 

er ikke tillagt moms. En række andre medlemmer har tilkendegivet, at de har modtaget tilsvarende fakturaer 

(jeg har ikke selv modtaget en). 

 

Disse fakturaer er, uanset hvad der nærmere ligger bag dem, mangelfulde og i strid med lovgivningen. I det 

følgende redegøres herfor samt for, hvad bestyrelsen med formandens egne ord har i sigte med fakturaerne. 

 

Hvad enten der faktisk eksisterer krav fra foreningen mod fakturamodtagerne eller ikke, så bemærkes til fak-

turaerne for det første, at det ikke er angivet, hvilke ydelser fra Beierholm de hævdede "udlæg" vedrører. Det 

følger af momsbekendtgørelsens § 57, stk. 1, nr. 5, at en faktura skal angive "Mængden og arten af de leverede 

varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser". Se bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021. Et 

udlæg er ikke en ydelse, men er betaling for en ydelse (der er leveret til en anden). 

 

For det andet er fakturaerne udstedt under Vellerup Sommerby Vandværks CVR-nummer 19 21 76 55. Moms-

bekendtgørelsens § 57, stk. 1, nr. 3 og 4, fastsætter, at en faktura skal indeholde angivelse af "Den registrerede 

virksomheds (sælgerens) registreringsnummer" og af "Den registrerede virksomheds og køberens navn og 

adresse". Det er således ikke tilladt at fakturere i andres navn. 

 

For det tredje er vandværket momsregistreret, jf. bilag 21, opslag på skat.dk. De hævdede udlæg, der er afholdt 

over for Beierholm, angår nogle ikke specificerede revisorydelser, som, uanset detaljerne, efter deres art er 

momspligtige, jf. momslovens § 4, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019). Hvis der faktu-

reres (og bogføres) under et momsregistreret CVR-nummer, så skal momspligtige ydelser faktureres med moms, 

jf. momslovens § 4, stk. 1, om momspligten og § 52 a, stk. 1, om faktureringspligten samt momsbekendtgø-

relsens § 57, stk. 1, nr. 9, hvorefter en faktura skal indeholde angivelse af "Det afgiftsbeløb, der skal betales". 

 

Det er strafsanktioneret, hvis man forsætligt eller groft uagtsomt ikke iagttager kravene til en fakturas indhold, 

jf. momsbekendtgørelsens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, og momslovens § 81, stk. 1, nr. 2. Det følger 

samtidig af lovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52 a, stk. 1, jf. straffelovens § 289, at det er strafbart som 

momssvig, hvis det sker med forsæt til at unddrage statskassen afgift. 

 

Pointen med at nævne kravene til en fakturas indhold er, at ud over at der skal være et behørigt kontrolspor, 

så har man som fakturamodtager naturligvis krav på at få fyldestgørende og korrekte oplysninger om, hvad 

man betaler for, og hvem man betaler til, og krav på ikke at risikere at komme i problemer pga. fakturaudste-

ders forkerte momshåndtering. 

 



 
 

 
 

Side 3 

I en Facebook-gruppe ved navn Vellerup Sommerby, som foreningsbestyrelsen bruger som kommunikations-

kanal, gjorde jeg, i en kommentar til et opslag fra formanden om bestyrelsens udsendelse af disse fakturaer, 

opmærksom på manglerne ved fakturaerne og på, at der er pligt til at berigtige dem. Formanden, som er ejer 

af denne gruppe, svarede urigtigt, at faktureringen er korrekt, og afgav vildledende oplysninger i strid med, at 

fakturaerne er udstedt under det momsregistrerede vandværks CVR-nummer (formanden var ikke uenig i, at 

ydelserne efter deres art er momspligtige, men henviste til, at grundejerforeningen ikke er momsregistreret). 

 

Herefter slettede formanden mine bemærkninger og lod sine egne urigtige kommentarer stå uden konteksten. 

Formanden har nu udelukket mig fra gruppen, men jeg forventede, at dette sandsynligvis ville ske, og har 

derfor tidligere taget et skærmprint, der fremlægges i uddrag som bilag 22, se side 3-5 i bilaget (bemærk, at 

mine kommentarer på side 3-4 er indsat, efter at mine oprindelige kommentarer var blevet slettet, og således 

senere end formandens kommentarer på side 5). 

 

En række af fakturamodtagerne gjorde individuelt indsigelse imod de hævdede krav og fakturaernes mangler. 

Formandens svar herpå indikerer, at det reelle formål med fakturaerne imidlertid ikke var at sikre dækning af 

foreningens krav, men at udsende opkrævninger af så ringe kvalitet, at opkrævningsmodtagerne nægter at 

betale, for dermed at etablere et påskud for at bringe foreningens vedtægts punkt 7.11 om medlemsrestancer 

i anvendelse. Bestemmelsen siger, jf. bilag 7, side 5 øverst, at "Et medlem, der er i restance til Foreningen, har 

ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i Foreningen." 

 

Dette formål fremgår af korrespondance mellem formanden og , som er det medlem, der ved 

formandsvalget på generalforsamlingen 2021 modtog næsten tre gange så mange stemmer som den siddende 

formand, indtil bestyrelsens 220 fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der var enige med bestyrelsen, blev 

taget i brug, jf. bilag 15, side 8. Korrespondancen er gengivet af  i en anden Facebook-gruppe 

ved navn Vellerup Sommerby (bilag 23; Facebook-gruppen er ikke den samme som i bilag 22). 

 

Af korrespondancen ses, at foreningens formand efter modtagelse af indsigelse nægter at oplyse, hvad faktu-

raen dækker over, jf. bilag 23, side 2 midt, "Der udsendes ikke fakturabilag til menige medlemmer". I det 

følgende anfører formanden, jf. bilag 23, side 2 nederst: "Ved manglende betaling vil du blive rykket i henhold 

til foreningens rykkerprocedure og dermed være i restance til foreningen." Side 3 øverst: "Som jeg nævnte før 

vil du være i restance til foreningen, hvis du ikke betaler det skyldige beløb." Side 4 øverst: "Bemærk vedtæg-

tens bestemmelser for restance til foreningen." Og side 4 midt: "Jeg gør opmærksom på, jf. vedtægtens be-

stemmelser 7.11 "Et medlem, der er i restance til Foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, 

ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i Foreningen"". 

 

De nævnte fakturaer er mangelfulde i en sådan grad, at de ikke kan danne grundlag for restancer. Man er 

naturligvis ikke i restance, hvis man bliver nægtet at få oplyst, for hvilke ydelser man afkræves betaling, hvis 

der er faktureret i en andens navn (eller forkert CVR-nummer), og/eller hvis momshåndteringen er ukorrekt. 

 

Fakturaerne viser ikke desto mindre, at mens foreningens bestyrelse på den ene side favoriserer sig selv ved at 

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

fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv, og blankofuldmagt, så iværksætter bestyrelsen på den 



 
 

 
 

Side 4 

anden side samtidig tiltag over for en række medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, med det utilslø-

rede formål helt at fratage disse medlemmer deres stemmeret og valgbarhed. 

 

2 BESTYRELSENS OPLYSNINGER TIL MEDLEMMERNE OM NÆRVÆRENDE SAG 

Som bilag 24 fremlægges e-mail af 7. april 2022 fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys formand på 

vegne af bestyrelsen til medlemmerne vedrørende en henvendelse fra en journalist. Journalisten havde anmo-

det om kommentarer til et udkast til en artikel, der var under udarbejdelse til Lokalavisen Frederikssund, sn.dk 

(Sjællandske Nyheder) og eventuelt også andre platforme for Sjællandske Medier. 

 

Formanden indleder e-mailen således: 

 
"Kære medlemmer. 

  

Jeg skriver igen ud til medlemmerne med seneste nyt, hvilket jeg som formand og resten af besty-

relsen mener, er relevant for foreningens medlemmer at gøre. Bestyrelsen går ind for åbenhed og 

mener, at medlemmerne skal holdes løbende orienteret. 

 

Bestyrelsen er gd. kontaktet at lokalavisen, som endnu engang ønsker at bringe en artikel om 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Endnu en artikel, som burde være afslået fra journali-

stens side af, idet indholdet er ensidet og faktuel forkert uden nogen former for dokumentation og 

i givet fald kan skade foreningens omdømme yderligere og enkelte personer. 

… 

Dette [at formanden havde foreslået journalisten et møde på mandag den 11. april 2022] har 

bevirket, at jeg og næstformanden på mandag den 11. april 2022 afholder et møde med journali-

sten, således at journalisten inden udsendelsen af nedennævnte artikel får den af Grundejerfor-

eningens version, således artiklen fremstår i sin helhed med begge parters synspunkter og med de 

faktuelle korrekte oplysninger samt den fornødne dokumentation. 

 

At Oppositionen – Tid til forandring ved 

nu endnu engang forsøger at destruerer foreningen for egen vinding skyld, med risiko for, at vores 

sommerhusområde omdøbe ødelægges, som ellers er / har været et af de bedste sommer-

husomrpder, er ubegribeligt, især når samtlige påstande endnu ikke har kunne blive fremlagt med 

dokumentation på et eneste tidspunkt." (Understreget her, min tilføjelse i firkantet parentes) 

 

Med følgende bemærkning offentliggør formanden dernæst journalistens henvendelse og artikeludkast i fuld 

længde: 

 
"Artiklen som de ovenfor nævnte personer har fået journalisten til at skrive:" 

 

Formanden oplyser altså foreningens medlemmer om, at "Oppositionen" ved 14 navngivne medlemmer til en 

journalist har leveret "en artikel, som burde være afslået fra journalistens side", og derved "har fået journalisten 

til at skrive" en artikel nærmest med ført hånd. (En række af de navngivne medlemmer har efterfølgende til-

kendegivet til medlemskredsen, at de ikke har været i kontakt med journalisten.) 



 
 

 
 

Side 5 

 

Journalistens henvendelse er af formanden citeret således: 

 
"Kære . 

Jeg kan forstå, at der er forsøgt nedlagt fogedforbud mod indsamlingen af fuldmagter i forbindelse 

med generalforsamlingen. 

 

Dette vil jeg til brug for en artikel frygtelig gerne have en kommentar til. Gerne inden fredag klok-

ken 16, da jeg gerne vil bringe omtale af det og svaret på det i sammenhæng. 

  

På samme måde vil jeg forelægge denne artikel, der påtænkes bragt hos Lokalavisen Frederikssund, 

sn.dk og eventuelt også andre platforme for Sjællandske Medier, så du som formand har mulighed 

for at kommentere de udsagn, en række grundejere kommer med. 

Også den vil jeg være glad for kommentarer til senest fredag klokken 16. Enten skriftligt eller på 

telefon " 

 

Det første, der er nævnt i henvendelsen, er, som det ses, nærværende sag. (For en ordens skyld bemærkes, at 

jeg ikke er blevet kontaktet af journalisten bag artiklen og ikke var bekendt med, at artiklen var under udar-

bejdelse, før jeg modtog formandens e-mail i bilag 24.) 

 

Herefter følger formandens citat af det fulde artikeludkast, som han havde fået forelagt til kommentarer. 

 

Formandens e-mail af 7. april 2022 slutter: 

 
"Som medlemmerne kan læse er artiklen misvisende og fyld med urigtige oplysninger og har kun 

til formål at ødelægge vores og enkelt personers omdømme i al almindelighed." (Understreget her) 

 

Bilag 25 er artiklen som bragt på sn.dk den 8. april 2022, dvs. forinden det planlagte møde den 11. april 2022, 

som formanden omtaler i bilag 24. Den endelige artikel i bilag 25 er i det væsentlige enslydende med udkastet 

i bilag 24, hvor bemærkningen om nærværende sag, som varslet af journalisten over for formanden, er indar-

bejdet i artiklen. Grunden til, at artiklen blev bragt inden mødet, var, at formanden inden dens færdiggørelse 

(og uden tilladelse) allerede havde offentliggjort den i en bredere kreds, jf. artiklens note herom i bilag 25, 

side 5, tredjesidste afsnit, til side 6, 2. afsnit. 

 

Artiklens overskrift og manchet er følgende: 

 
"Grundejere klar til retssag - mod deres egen bestyrelse 

 

Næsten 100 boligejere i Vellerup Sommerby vil ikke bare af med den siddende bestyrelse i Grund-

ejerforening. De er klar til et retsligt opgør med både den siddende formand, hans far, der er 

tidligere formand, og bestyrelsen." (Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Det bemærkes, at en større gruppe foreningsmedlemmer tidligere har meldt ud, at de forbereder et søgsmål 

om foreningens forhold. (For en ordens skyld bemærkes videre, at jeg ikke er blandt disse medlemmer.) 

 



 
 

 
 

Side 6 

I artiklens brødtekst lyder det som det første efter en kort indledning, jf. bilag 25, side 2: 

 
"Generalforsamling 

 

Om mindre en måned er der igen generalforsamling. Og igen ventes det, at lokalet vil blive fyldt 

med mistillid, mishagsytringer, samt at der vil opstå uenighed om gyldigheden om fuldmagter, 

afstemninger, vedtægtsændringer. 

 

Sidste år tog generalforsamlingen otte timer at afvikle og bød blandt andet på et mistillidsvotum til 

bestyrelsen. 

 

I år har en beboer søgt om, at der bliver nedlagt fogedforbud mod bestyrelsens anvendelse af 

fuldmagter." (Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Af de konkrete temaer for artiklen er det, der nævnes først, som det også fremgår af journalistens forudgående 

henvendelse til formanden, jf. ovenfor om bilag 24, således nærværende sag og spørgsmålet om lovligheden 

af fuldmagter fra medlemmerne til bestyrelsen. 

 

Formanden karakteriserer i e-mailen til medlemmerne, jf. bilag 24, artiklen i dens helhed, og herunder ikke 

mindst dens omtale af nærværende sag, som "ensidet og faktuel forkert uden nogen former for dokumenta-

tion"; som noget, der "kan skade foreningens omdømme yderligere og enkelte personer"; som et forsøg på "at 

destruerer foreningen for egen vinding skyld, med risiko for, at vores sommerhusområde omdøbe ødelægges"; 

som noget, en "Opposition" "har fået journalisten til at skrive", selv om artiklen "burde være afslået fra jour-

nalistens side"; og med afslutningsvis bemærkning om, at artiklen er "misvisende og fyld med urigtige oplys-

ninger og har kun til formål at ødelægge vores og enkelt personers omdømme i al almindelighed". 

 

Dette sker med den begrundelse over for medlemmerne, at "Bestyrelsen går ind for åbenhed", og samtidig 

oplyser formanden til medlemmerne, at bestyrelsen (i modsætning til journalisten og "Oppositionen", forstås) 

er i besiddelse af "faktuelle korrekte oplysninger samt den fornødne dokumentation". 

 

Efter udgivelsen af artiklen i bilag 25 har foreningens bestyrelse v/formanden i dag den 10. april 2022 udsendt 

endnu en e-mail til medlemmerne (bilag 26). Formanden oplyser heri, jf. bilagets side 1, sidste afsnit: 

 
"Der nævnes retssager. 

 

Foreningen har ingen retssager mod medlemmer af foreningen og har ikke haft det siden 2016 …" 

(Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

De to e-mails i bilag 24 og 26 indeholder den eneste (ikke-)information med relation til nærværende sag, der 

fra foreningsledelsen er tilgået medlemmerne. Eftersom foreningsledelsen ikke har informeret medlemmerne 

om nærværende sags eksistens, og endda så sent som i dag usandt har benægtet den, må formandens be-

mærkninger i bilag 24 om "ensidet og faktuel forkert uden nogen former for dokumentation" og "destruerer 

foreningen for egen vinding skyld" mv. opfattes af modtagerne som relateret til omtalen af nærværende sag i 

artiklen i bilag 25, samtidig med at bemærkningerne også er relateret til de øvrige forhold nævnt i artiklen. 

 



 
 

 
 

Side 7 

Meddelelsen af 29. marts 2022, jf. bilag 18, og her de to e-mails af 7. og 10. april 2022, jf. bilag 24 og 26, er 

udtryk for, at foreningens bestyrelse løbende udsender propagandameddelelser til medlemmerne, som inde-

holder usandheder og vildledende oplysninger, og som er egnede til at påvirke medlemmerne. 

 

I meddelelsen af 29. marts 2022 oplyser formanden bl.a., at medlemmerne ifølge "lovgivningen" ikke er søgs-

målskompetente over for foreningen i relation til de omhandlede fuldmagter, hvis en tidligere ejer af medlem-

mets ejendom har "f.eks. stemt ja" (til noget, der ikke er angivet), jf. bilag 18, side 5 øverst. 

 

I de to e-mails af 7. og 10. april 2022 er sigtet ikke alene at afskrække medlemmerne fra at reagere over for 

fuldmagterne, men endog at opildne medlemmernes vrede over for enhver, der stiller spørgsmål til fuldmag-

terne eller til en række andre forhold, hvor bestyrelsen ikke ønsker dette. 

 

¨¨¨ 

 

3 DOKUMENTER 

Bilag 19 Faktura af 24. marts 2022 fra Vellerup Sommerby Vandværk i Grundejerforeningen Vellerup Som-

merbys navn til 

 

Bilag 20 Faktura af 24. marts 2022 fra Vellerup Sommerby Vandværk i Grundejerforeningen Vellerup Som-

merbys navn til 

 

Bilag 21 Opslag på skat.dk den 9. april 2022 med kontrol af Vellerup Sommerby Vandværks momsregistre-

ring 

 

Bilag 22  Foreningsformandens og mine kommentarer af 27. og 29. marts 2022 vedrørende fakturaerne 

 

Bilag 23 Foreningsformandens og s korrespondance om fakturaen i bilag 19, gengivet af 

 den 24. marts 2022 

 

Bilag 24 E-mail af 7. april 2022 fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys formand til medlemmerne 

 

Bilag 25 Artikel den 8. april 2022 på sn.dk, "Grundejere klar til retssag - mod deres egen bestyrelse" 

 

Bilag 26 E-mail af 10. april 2022 fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys formand til medlemmerne 

 

¨¨¨ 

 

København, den 10. april 2022 

 

 

Thomas Gønge 

advokat (H) 


