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Sag BS-12869/2022-HIL Thomas Gønge 

  

 mod 

  

 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

  

 

I forlængelse af processkrift III af 10. april 2022 fremlægger jeg i det følgende bilag 27 og 28. Igen bemærkes, 

at den løbende fremlæggelse af bilag skyldes de tidsmæssige rammer for sagen og det forhold, at der er tale 

om en igangværende krænkelse, hvor nye oplysninger løbende fremkommer. 

 

Mens Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelsen p.t. er i gang med at indsamle et ubegrænset 

antal fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, som er enige med bestyrelsen, er medlemmer, som ikke er enige 

med bestyrelsen, afskåret fra sådan repræsentation og må, om muligt, meddele enkeltmandsfuldmagter til 

andre medlemmer. 

 

Jeg er netop blevet gjort opmærksom på, at bestyrelsen for sådanne enkeltmandsfuldmagter opstiller uhjem-

lede formkrav, hvilket yderligere bidrager til den systematiske skævvridning af medlemmernes stemmevægt, 

hvori fuldmagterne til bestyrelsen indgår som grundstenen. 

 

¨¨¨ 

 



 
 

 
 

Side 2 

I foreningens vedtægt af 5. april 2017 hedder det i punkt 21.4, jf. bilag 7, side 10: 

 
"21.4 Stemmeafgivning [på generalforsamlingen] 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 fuld-

magt. Fuldmagt til afstemning 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 fuld-

magt, at bestyrelsen har oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt. En fuldmagt 

til bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen." (Understre-

get her, min tilføjelse i firkantet parentes) 

 

Som det fremgår, er der ingen formkrav til en enkeltmandsfuldmagt. 

 

I bestyrelsens følgebrev af 24. marts 2022 til indkaldelsen til generalforsamling er anført, jf. bilag 2, 5. afsnit: 

 
"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." (Understreget her) 

 

Bestyrelsen henviser vedrørende enkeltmandsfuldmagter således til vedtægten. 

 

Som bilag 27 fremlægges e-mail af 1. april 2022 fra foreningsbestyrelsen v/formanden til medlemmerne med 

påmindelse om generalforsamlingen. Heri er bl.a. anført: 

 
"Skulle du/I være forhindret, er det jf. vedtægten muligt at give en fuldmagt til et medlem eller 

bestyrelsen. 

 

En fuldmagt til et andet medlem kræver, at du udfylder den udsendte adgangsbillet/fuldmagt og 

giver til det pågældende medlem." (Understreget her) 

 

Igen henvises til vedtægten. Samtidig nævner formanden "den udsendte adgangsbillet/fuldmagt", hvilket må 

forstås som en skabelon, medlemmerne eventuelt kan bruge.  

 

Det viser sig imidlertid, at dette ikke er tilfældet. Der var ingen skabelon medsendt, og forholdet er det, at 

bestyrelsen uden at oplyse dette til medlemmerne har besluttet, at der gælder gyldighedsbetingende formkrav 

for enkeltmandsfuldmagter. 

 

Dette fremgår af korrespondance mellem foreningsformanden og , der fremlægges som 

bilag 28 (bilaget skal læses nedefra). har som foreningsmedlem spurgt bestyrelsen til 

den ventede fuldmagtsskabelon, hvortil formanden har svaret følgende, jf. bilaget side 6 under midten: 

 
"Som det fremgår af indkaldelsen side 2, står der at medlemmerne får tilsendt et adgangskort påført 

stregkode som vi gjorde sidste år. Adgangskortet er også fuldmagten, som sendes med posten til 

medlemmerne." (Understreget her) 



 
 

 
 

Side 3 

 

Og side 5 under midten: 

 
"Det er kun den fremsendte adgangsbillet/fuldmagt, der er gældende som beskrevet i indkaldelsen 

og generer en fuldmagt til en deltager." (Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Med "indkaldelsen side 2" menes følgende bemærkning i følgebrevet af 24. marts 2022 vedrørende general-

forsamling 2022, jf. bilag 2, 3. afsnit: 

 
"Igen i år vil der blive udsendt adgangskort påført stregkode, og det vil alene være stregkoden, der 

registrerer og giver adgang til generalforsamlingen." 

 

Bestyrelsen har altså - under (udokumenteret) påberåbelse af, at nogen hævdes tidligere at have forsøgt at 

"snyde med fuldmagter", jf. bilag 28, side 6 under midten - opstillet formkrav for enkeltmandsfuldmagter, der 

kun kan opfyldes ved, at fuldmagtsgiver og fuldmægtig foranstalter en fysisk overlevering af fuldmagtsgivers 

adgangskort nævnt i citatet ovenfor. 

 

Dette fysiske adgangskort er varslet at blive udsendt til medlemmerne sammen med den fysiske indkaldelse til 

generalforsamlingen, som sker 14 dage forinden dens afholdelse, jf. vedtægtens punkt 18.2 i bilag 7, side 9. 

Jeg har endnu ikke modtaget materialet og herunder adgangskortet. 

 

Hertil bemærker overrasket, at denne fremgangsmåde er ny, og at den er problematisk, 

da udveksling af en fysisk genstand ikke nemt lader sig gøre, når man ikke er fastboende i området, og 

nævner endvidere misforholdet til, at fuldmagt til bestyrelsen kan meddeles ved enkelte klik på hjemmesiden, 

jf. bilag 28, side 6 over midten, side 5 over midten og side 4 øverst. 

 

I den sammenhæng bemærkes også, at foreningsledelsen er vidende om, at det kan være svært at finde en 

fuldmægtig til en enkeltmandsfuldmagt, jf. foreningens bestyrelses begrundelse for vedtægtsændringen i 2017, 

hvorved punkt 21.4 om fuldmagterne til bestyrelsen blev indført, se bilag 16, side 1 under midten, og herom 

i processkrift I af 5. april 2022, side 6-7: 

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

finde en egnet fuldmægtig." 

 

Formandens bemærkninger til er, jf. bilag 28, side 3 nederst: 

 
"• I kan mødes 

• Hun kan sende den med posten 

• Etc. 

 

jeg ser ingen problemer i, at du kan modtage fuldmagten fra din nabo, hvis I vil. 

 

Der er ingen grund til at lave et problem ud af noget, som ikke er et problem. Det er efterhånden 

jeres kendetegn." 

 



 
 

 
 

Side 4 

Og bilag 28, side 2 midt: 

 
"Vi anvender naturligvis foreningens vedtægter som er gældende. Du kan læse dem på foreningens 

hjemmeside. 

 

vi kommer det ikke yderligere og jeg har besvaret dine spørgsmål." 

 

Formanden anfører afslutningsvist, jf. bilag 28, side 1 over midten, at "Du må anbringe dine synspunkter og 

holdninger på generalforsamlingen." På dette tidspunkt vil øjemedet i sagens natur være forspildt. 

 

¨¨¨ 

 

Opsummerende kan følgende forhold konstateres som kendsgerninger: 

 

For det første indsamler bestyrelsen p.t. et ubegrænset antal fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der er enige 

med bestyrelsen, herunder fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv, og blankofuldmagt, jf. forbuds-

begæringen med bilag 1-6. En sådan fuldmagt kan afgives ved få klik på foreningens hjemmeside, jf. bilag 5. 

Indsamlingen er påbegyndt den 24. marts 2022, jf. bilag 1. 

 

Det er disse fuldmagter, nærværende sag omhandler. Fuldmagter som dem er ved tidligere generalforsamlin-

ger blevet anvendt til at forhåndsafgøre så væsentlige afstemninger som dirigent-, formands- og revisorvalg, 

og ikke mindst er fuldmagterne blevet brugt til at afgøre afstemninger om fuldmagterne selv, jf. processkrift I 

med bilag 10-15. 

 

For det andet sker dette med henvisning til en vedtægtsbestemmelse, der blev indført under lovning fra besty-

relsen af, at medlemmerne på denne måde kunne "finde en egnet fuldmægtig", jf. bilag 16, hvorefter besty-

relsen straks efter vedtagelsen imidlertid tog bestemmelsen i anvendelse på den beskrevne måde, jf. bilag 17. 

 

For det tredje afgiver bestyrelsen vildledende og usande oplysninger til medlemmer med det formål at af-

skrække dem fra at reagere over for fuldmagterne og endog at vække vrede over for medlemmer, der desuagtet 

reagerer, jf. processkrift II med bilag 18 og processkrift III med bilag 24 og 26. 

 

For det fjerde er alle medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, således afskåret fra repræsentation via 

fuldmagt til bestyrelsen og må i stedet forsøge hver især at finde en fuldmægtig til at bære en enkeltmands-

fuldmagt. I modsætning til bestyrelsen kan et medlem bære maksimalt én fuldmagt. 

 

For det femte opstiller bestyrelsen gyldighedsbetingende formkrav for enkeltmandsfuldmagter, der indebærer, 

dels at meddelelse af enkeltmandsfuldmagt kræver overlevering af en fysisk genstand, dels at meddelelse af 

enkeltmandsfuldmagt først kan ske, når det fysiske materiale til generalforsamlingen udsendes 14 dage forin-

den dens afholdelse den 30. april 2022, jf. bilag 28. 

 

For det sjette har bestyrelsen ikke oplyst medlemmerne om disse opstillede formkrav til enkeltmandsfuldmag-

ter, jf. bilag 1, 2 og 27. Det må således forventes, at en lang række medlemmer afgiver fuldmagter, der ikke 

opfylder kravene, og at bestyrelsen på generalforsamlingen vil afvise disse fuldmagter. 



 
 

 
 

Side 5 

 

For det syvende har bestyrelsen udsendt fakturaer til en række medlemmer, der ikke overholder kravene til en 

fakturas indhold, og som inviterer til indsigelser, hvor bestyrelsen har pointeret, at ved manglende betaling vil 

vedtægtsbestemmelsen om medlemsrestancer vil blive bragt i anvendelse med den konsekvens, at faktura-

modtagerne helt mister stemmeret og valgbarhed, jf. processkrift III med bilag 19, 20 og 23. 

 

Det kan således lægges til grund, 

 

at de omhandlede fuldmagter indebærer, at foreningens bestyrelse favoriserer sig selv og medlemmer, der er 

enige med bestyrelsen, ved at indsamle et ubegrænset antal fuldmagter eksklusivt fra disse medlemmer, her-

under fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv, og blankofuldmagt, 

 

at bestyrelsen ikke alene udsætter medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, for negativ forskelsbehand-

ling ved at afskære dem fra muligheden for repræsentation via fuldmagt til bestyrelsen, men tillige aktivt mod-

arbejder dem ved at opstille gyldighedsbetingende formkrav til enkeltmandsfuldmagter, som er svære at op-

fylde, og dette endda uden at oplyse medlemmerne om disse formkravs eksistens, sådan at antallet af enkelt-

mandsfuldmagter, der kan afvises, maksimeres, 

 

og at bestyrelsen i forhold til en række medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, har varslet, at disse 

medlemmer helt vil blive frataget deres stemmeret og valgbarhed, hvis de ikke betaler nogle fakturaer, som 

bestyrelsen har udsendt, hvor bestyrelsen på forespørgsel har nægtet at oplyse, hvad der betales for, og hvor 

der er tvivl om, hvem der betales til, og om momshåndteringen er korrekt. 

 

De omhandlede fuldmagter udgør den væsentligste komponent i dette setup og forhåndsafgør enhver afstem-

ning til fordel for bestyrelsens ønskede udfald. Det skal simpelt hen stoppes. 

 

¨¨¨ 

 

Dokumenter: 

 

Bilag 27 E-mail af 1. april 2022 fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelse v/formanden 

 

Bilag 28 E-mail-korrespondance den 30. marts 2022 mellem formanden og 

 

¨¨¨ 

 

København, den 12. april 2022 

 

 

Thomas Gønge 

advokat (H) 


