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PROCESSKRIFT V 
 

 

 

 

Sag BS-12869/2022-HIL Thomas Gønge 

  

 mod 

  

 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

  

 

I forlængelse af processkrift IV af 12. april 2022 fremlægger jeg i det følgende bilag 29-35. 

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelse v/formanden har i går aftes den 13. april 2022 udsendt 

endnu en e-mail til medlemmerne. Jeg havde håbet ikke at skulle indgive flere processkrifter, men med denne 

meddelelse fortsætter foreningsbestyrelsen sin indsamling af fuldmagter under vildledning af medlemmerne, 

hvilket understreger behovet for et forbud.  

 

¨¨¨ 

 

1 FORENINGSBESTYRELSENS SENESTE OMTALE AF DE OMHANDLEDE FULDMAGTER 

Som bilag 29 fremlægges den nævnte e-mail af 13. april 2022 fra foreningsbestyrelsen v/formanden. E-mailen 

giver de omhandlede fuldmagter og nærværende sag en fremtrædende plads. For at sætte rammen indleder 

formanden på side 1, næstsidste og sidste afsnit: 

 
"Det er glædeligt, at så mange bakker op om foreningens drift og aktiviteter, men også kedeligt at 

en minoritet forsøger, at spolere glæden og påskehyggen i grundejerforeningen ved deres utrætte-

lige forsøg på at bringe andre i miskredit. 

 



 
 

 
 

Side 2 

Fra foreningens side har vi allerede disse ting for øje, men vi har brug for medlemmernes indsats 

og forståelse til at gøre op med denne skadelige gruppe, som åbenbart har så svært ved at finde 

sig til rette under fællesskabets betingelser - lad os begrave stridsøksen og leve fredeligt sammen." 

(Understreget her) 

 

Der er, som det fremgår, tale om en propagandameddelelse med det udtrykte formål at mobilisere medlem-

merne "til at gøre op med denne skadelige gruppe", som er "en minoritet", der "forsøger, at spolere glæden 

og påskehyggen i grundejerforeningen ved deres utrættelige forsøg på at bringe andre i miskredit". 

 

Meddelelsen anfører om de omhandlede fuldmagter, jf. bilag 29, side 2, 4. og 5. afsnit: 

 
"Der skrives [i "skrivelser fra dem, som kalder sig oppositionen"] b.la. at en fuldmagt til bestyrelsen 

hæmmer demokratiet og at der ikke kan indsamles fuldmagter til bestyrelsen. 

 

Jf. foreningens vedtægter og praksis siden 2017 kan medlemmerne [rettelig bestyrelsen] naturligvis 

modtage fuldmagter fra foreningens medlemmer. Det er netop medlemmerne, med deres stemmer, 

som afgør demokratiet i foreningen." (Understreget her, mine tilføjelser i firkantet parentes) 

 

Her gentager bestyrelsen den vildledning af medlemmerne, der også fremgår af bestyrelsens følgebrev til ind-

kaldelsen af 24. marts 2022 til generalforsamling 2022, hvori det er anført, at de omhandlede fuldmagter vil 

"sikre den demokratiske proces", jf. bilag 2, 5. afsnit. 

 

Altså, igen, fuldmagter, som bestyrelsen indsamler i ubegrænset antal eksklusivt fra medlemmer, der er enige 

med bestyrelsen, herunder fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv, og blankofuldmagt, jf. bilag 5, 

mens alle andre medlemmer er afskåret fra sådan repræsentation. Det er nu engang svært at "afgøre demokra-

tiet" og at "sikre den demokratiske proces", hvis man reelt er afskåret fra at deltage, fordi man ikke er enig 

med bestyrelsen. 

 

Atter har bestyrelsen således en opfordring til medlemmerne om at afgive de omhandlede fuldmagter med det 

formål at skævvride medlemmernes reelle stemmevægt til fordel for bestyrelsens ønsker. Som anført i forbuds-

begæringen af 31. marts 2022, side 17 øverst, bestyrker denne vildledende agitation fuldmagternes ulovlighed. 

 

(For en ordens skyld bemærkes, at jeg ikke ved, om der er runddelt "skrivelser fra dem, som kalder sig oppo-

sitionen". Jeg har ikke selv modtaget en sådan skrivelse.) 

 

Meddelelsen fortsætter om fuldmagterne og også om enkeltmandsfuldmagter, jf. bilag 29, side 2 under midten: 

 
"En anden ting i fm. oppositionens seneste brev i medlemmernes postkasser er deres hjemmela-

vede fuldmagt. 

 

I denne forbindelse henvises der til indkaldelsesmaterialet i det udsendte materiale. 

 

Det er udelukkende den udsendte fra bestyrelsens adgangsbillet/fuldmagt med stregkode fra for-

eningen, som giver adgang til generalforsamlingen og udelukkende den, der kan anvendes som 

fuldmagt til et andet medlem. Herudover kan der gives fuldmagt til bestyrelsen på foreningens 



 
 

 
 

Side 3 

hjemmeside. Øvrige fuldmagter vil ved adgangskontrollen på generalforsamlingen blive afvist som 

beskrevet. 

 

Vi har tidligere set forsøg på snyd / svindel med fuldmagter og det er b.la. på denne baggrund at 

foreningen har fået lavet et stregkodesystem, således der ikke kan snydes. Dette system virker som 

adgangskontrol ved indgangen til generalforsamlingen. Oppositionen vil fortælle, at det kan be-

styrelsen ikke bestemme. Hertil skal det nævnes, at det kan bestyrelsen / foreningen godt idet 

vedtægterne ikke forhindrer dette." (Understreget her, bortset fra det blå, originale fremhævninger 

med fed og blå (det blå er links)) 

 

Her er således for anden gang i meddelelsen en opfordring til at afgive fuldmagt til bestyrelsen, denne gang 

hjulpet på vej af et direkte link. Samtidig kommunikerer bestyrelsen, for første gang overhovedet, til medlems-

kredsen, at der, som redegjort for i processkrift IV af 12. april 2022 med korrespondance mellem formanden 

og et enkeltmedlem, er opstillet (uhjemlede) gyldighedsbetingende formkrav vedrørende enkeltmandsfuld-

magter, der er besværlige at opfylde, og som bidrager til at gøre skævvridningen endnu større, da medlemmer, 

der er enige med bestyrelsen, jo kan undgå disse krav ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen med få klik på 

foreningens hjemmeside. 

 

Herved anfører bestyrelsen direkte, at den anser sig for berettiget til at opstille krav, som begrænser medlem-

mernes mulighed for at udøve deres stemmeret, uanset at dette ikke er hjemlet i vedtægten. 

 

I meddelelsens side 2 nederst opfordrer bestyrelsen, som noget nyt (og antagelig i lyset af nærværende sag, jf. 

nedenfor om det følgende i meddelelsen), til fysisk fremmøde, men undlader dog ikke for tredje gang i med-

delelsen at opfordre til at afgive fuldmagt til bestyrelsen ved bl.a. endnu et direkte link: 

 
"Generalforsamlingen i år er sat til at afslutte kl. 13:00, således den ikke skal vare hele dagen og 

at medlemmerne, som ikke "orker" at sidde en hel dag har mulighed for at deltage. Det er besty-

relsens opfordring at alle medlemmer giver fremmøde frem for at udstede fuldmagter. 

 

Skulle du være forhindret i at deltage har du naturligvis mulighed for at give en fuldmagt til et 

andet medlem eller til bestyrelsen. 

 

Fuldmagter til bestyrelsen kan afgives her… 

 

Bestyrelsen og undertegnede vil derfor i anledning af påsken bringe en stor tak til alle, der er med 

til at sørge for, at vi har et så aktivt foreningsliv som vi har, og måske vise lidt overbærenhed med 

den gruppe, som vil bringe dette til ophør." (Understreget her, bortset fra det blå (det blå er et link)) 

 

Meddelelsen afsluttes med følgende i bilag 29, side 3, 4. og følgende afsnit, hvor bestyrelsen - efter at besty-

relsen v/formanden den 10. april 2022 usandt benægtede nærværende sags eksistens, jf. "Foreningen har 

ingen retssager mod medlemmer af foreningen og har ikke haft det siden 2016" i bilag 26, side 2, 1. afsnit - 

nu nævner sagen på følgende vis: 

 
"Til sidst skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at et medlem på , som er blevet sær-

deles aktiv med b. la. med har fremsendt et forsøg på fogedforbud til Retten i 



 
 

 
 

Side 4 

Hillerød mhb. på at der på generalforsamlingen ikke kan anvendes fuldmagter til bestyrelsen den 

30. april 2022. 

 

Dette er ikke en stævning af foreningen, hvilket nogen påstår. 

 

I givet fald, at der skulle komme et fogedforbud mod at anvende fuldmagter til bestyrelsen den 

30. april 2022 vil generalforsamlingen dermed blive aflyst og der vil blive indkaldt til en ny gene-

ralforsamling på et senere tidspunkt. (Endnu forøget omkostninger forbundet hermed og ikke bud-

getteret.) 

 

Det pågældende medlem på har tidligere i fm. urafstemningen om de nye vedtægter 

i 2022 truet bestyrelsen med at stoppe urafstemningen med de nye vedtægter, og truet med rets-

sager, hvis bestyrelsen ikke gjorde hvad han sagde. I denne forbindelse skal det nævnes, at besty-

relsen ikke lader sig true. 

 

Sagen er sendt videre til foreningens advokat, som vil bistå foreningen med de omkostninger, der 

er forbundet hermed. Bemærk at heller ikke dette er budgetteret. 

 

Bestyrelsen vil vende tilbage til foreningens medlemmer omkring dette når der er nyt i sagen." 

(Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Hertil bemærkes, at oplysningen om, at jeg er "særdeles aktiv med b. la. med " er frit opfundet. 

Som redegjort for i processkrift III er bilag 19 og 23 offentliggjort af , hvilket er min kilde til 

dokumenterne. Ikke at der ville være noget galt i det, hvis det var rigtigt; pointen er det betegnende i, at 

formanden nok engang finder det passende at have en løs relation til sandheden. 

 

Af uvisse grunde finder formanden samtidig behov for at benægte, at forbudsbegæringen i nærværende sag er 

en "stævning af foreningen". 

 

Væsentligt oplyser formanden, at i fald der meddeles midlertidigt forbud i sagen, så vil generalforsamlingen 

blive aflyst i strid med vedtægtens punkt 18, jf. bilag 7, side 8 f. 

 

Endelig oplyser formanden, at "Det pågældende medlem på har tidligere i fm. urafstemningen 

om de nye vedtægter i 2022 truet bestyrelsen med at stoppe urafstemningen med de nye vedtægter, og truet 

med retssager, hvis bestyrelsen ikke gjorde hvad han sagde. I denne forbindelse skal det nævnes, at bestyrelsen 

ikke lader sig true." Denne groft illoyale bemærkning vender jeg tilbage til i afsnit 2 nedenfor. 

 

Dette supplerer formanden med to gange at ophidse medlemmerne over, at sagen kan medføre omkostninger 

for foreningen. Omkostninger, som beror på, at foreningens bestyrelse bruger foreningens penge på at kæmpe 

for at få lov til at fortsætte med at indsamle et ubegrænset antal fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der 

enige med bestyrelsen, og afskære alle andre medlemmer fra muligheden for sådan repræsentation. 

 

De omhandlede fuldmagter og nærværende sag er således gjort til en brik i bestyrelsens ublu propagandaspil 

i stedet for det saglige spørgsmål, som sagen omhandler. 

 



 
 

 
 

Side 5 

2 URAFSTEMNING I FEBRUAR 2022 OM FORSLAG TIL NY VEDTÆGT 

Med hensyn til "urafstemningen om de nye vedtægter i 2022", som formanden nævner i bilag 29, jf. citatet 

ovenfor, bemærkes, at dette forløb indtil i går var uden direkte sammenhæng med nærværende sag. Idet for-

manden anvender forløbet i sin iscenesættelse af de omhandlede fuldmagter og sagen, vil jeg knytte nogle 

bemærkninger hertil i det følgende. 

 

Som bilag 30 fremlægges forslag til ny vedtægt for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby (uddrag), som 

foreningens bestyrelse satte til urafstemning i februar 2022. Forslaget indeholdt følgende ændring af medlem-

mernes hæftelse over for tredjemand for foreningens forpligtelser: 

 

Vedtægt af 5. april 2017, jf. bilag 7, side 4 Forslag til ny vedtægt, jf. bilag 30, side 4 

"7.2 I forholdet til tredjemand hæfter Foreningens medlem-

mer alene for Foreningens forpligtelser med deres andel i 

Foreningens formue. 

 

7.3 I forholdet til Foreningen hæfter medlemmerne person-

ligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som For-

eningen har på de enkelte medlemmer." (Understreget her) 

"6.2 For Foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne 

personligt (med hele ejers formue), pro rata (med den en-

kelte ejers andel) og subsidiært (således at krav først skal 

gøres gældende mod Foreningen, inden krav gøres gæl-

dende mod medlemmerne) i forhold til deres fordelingstal. 

Hvert medlem har 1 fordelingstal pr. ejendom medlemmet 

ejer i forhold til det til enhver tid værende samlede antal 

medlemmer." (Understreget her) 

 

Det foreslåede punkt 6.2 indebar således en ændring fra, at de enkelte medlemmer over for tredjemand 

"alene" hæfter begrænset for foreningens forpligtelser "med deres andel i Foreningens formue", jf. 2017-ved-

tægtens punkt 7.2, i modsætning til den personlige hæftelse for egne forpligtelser over for foreningen, jf. 

punkt 7.3, og til, at medlemmerne over for tredjemand hæfter ubegrænset og personligt, jf. "personligt" og 

"med hele ejers formue" (og pro rata) i forslagets punkt 6.2. 

 

Dette var en særdeles bebyrdende og indgribende ændring og langt den væsentligste ændring i den foreslåede 

nye vedtægt. Ubegrænset, personlig hæftelse over for tredjemand kan i værste fald føre til økonomisk ruin for 

enkeltmedlemmer som følge af forhold, de hverken har kontrol over eller indflydelse på, og vil i øvrigt være 

værdiforringende for medlemmernes ejendomme. 

 

I bestyrelsens indkaldelse af 16. februar 2022 til urafstemning om forslaget til ny vedtægt var denne ændring 

fortiet og end ikke nævnt. I stedet gav bestyrelsen generelle bemærkninger om, at forslaget blot var udtryk for, 

at "Vedtægternes bestemmelser er tilrettet og præciseret", jf. bilag 31, side 2, 2. spalte, 2. og 3. afsnit. 

 

To medlemmer stillede spørgsmål til hæftelsesændringen i det forum, som foreningen oprettede til formålet, 

og som også er nævnt i bilag 31, side 4, 1. spalte. Den 15. februar 2022 besvarede formanden spørgsmålet 

"6.2 Så man hæfter personligt (med hele ejers formue) Solidarisk hæftelse??" med følgende (bilag 32): "En 

helt normal hæftelse, så ja". 

 

Det andet medlem var mig, hvor formanden den 27. februar 2022 svarede følgende (bilag 33, side 1, 2. spalte, 

sidste afsnit, og side 2, 1. spalte, 1. afsnit): "I 2020 kom der nye ændringer til normalvedtægter. Foreningens 



 
 

 
 

Side 6 

nye vedtægter afspejler bla. den hæftelse, som fremgår af de nye normalvedtægter." På opfølgende spørgsmål 

oplyste formanden dagen efter, den 28. februar 2022, jf. bilag 34, side 2, 2. spalte under midten: "Det er blot 

en præcisering." 

 

I foreningens medlemsblad for marts 2022, der blev tilgængeligt den 21. februar 2022, fremgår i "Formandens 

rubrik" af relevans for hæftelsesændringen blot, at "Vedtægterne afspejler de nuværende vedtægter" (bilag 34, 

side 2, 2. spalte, 3. afsnit). Heller ikke her var hæftelsesændringen nævnt. 

 

Alt dette var, i relation til hæftelsesændringen, urigtigt og/eller vildledende. Det siger sig selv, at det ikke er 

"blot en præcisering" at gå fra begrænset hæftelse til ubegrænset, personlig hæftelse, og det er i en grundejer-

forening særdeles unormalt at have ubegrænset, personlig hæftelse over for tredjemand. Der findes ikke en 

normalvedtægt for grundejerforeninger, idet normalvedtægten nævnt i citatet angik ejerlejligheds-ejerforenin-

ger, for hvilke der specielt er lovgivet om personlig hæftelse pga. sådanne ejerforeningers særlige karakter. 

Videre siger det sig selv, at et forslag om ubegrænset, personlig hæftelse ikke "afspejler de nuværende ved-

tægter" om begrænset hæftelse. Tværtimod er dette en så væsentlig ændring, at der kræves enstemmighed, jf. 

f.eks. Foreningsretten af Ole Hasselbalch, Schultz 2019, side 70, 1. afsnit (vedlagt 3), og Introduktion til sel-

skabs- og foreningsretten af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, 1. udgave, GadJura 1998, side 

192 under midten (vedlagt 2). 

 

Jeg sendte derfor den 28. februar 2022 en begrundet indsigelse til foreningens bestyrelse med angivelse af min 

bekymring vedrørende forslaget til ny hæftelsesbestemmelse og dels tre alternative anmodninger (a)-(c) angå-

ende forslaget, dels behørigt varsel om, at jeg, hvis bestyrelsen afviste mine anmodninger, på grund af spørgs-

målets alvorlighed ville være nødsaget til at overveje at indgive stævning. Se bilag 35. 

 

Samme dag svarede formanden på bestyrelsens vegne. I svaret er anført, jf. bilag 35, side 1: 

 
"• Hæftelserne kan naturligvis gøres til genstand for yderligere drøftelser efter en vedtagelse. Dette 

vil kunne ske ved behandling af vedtægtsforslag, hvis sådanne måtte blive fremsat. 

… 

• Bestyrelsen er på ingen måde fastlåst i en bestemt formulering, og spørgsmålet vil blive taget op 

efter afstemningshandlingen, som du foreslår under pkt. c) hvis resultatet måtte blive en vedtagelse. 

 

• Bestyrelsen har læst forskellige advokaters vurderinger i denne og andre sager. Der er ikke kon-

centus i advokatvurderingerne, og en domsprøvelse kan blive aktuel, men i så fald kun hvis der 

afdækkes forhold der strider imod lovgivningen." (Understreget her) 

 

Som det ses, var bestyrelsen imødekommende over for min bekymring og imødekom min anmodning (c) 

(i øvrigt begrundede bestyrelsen den foreslåede ændring med en række generelle betragtninger og ikke et 

konkret behov). Jeg foretog mig derfor ikke yderligere. I øvrigt endte det med, at forslaget til ny vedtægt ikke 

blev vedtaget. Afstemningen blev afviklet uden fuldmagter til bestyrelsen som de omhandlede. 

 

Dette er nu, i går aftes, blevet til følgende over for medlemmerne, jf. bilag 29 og ovenfor i afsnit 1: "Det 

pågældende medlem på har tidligere i fm. urafstemningen om de nye vedtægter i 2022 truet 
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bestyrelsen med at stoppe urafstemningen med de nye vedtægter, og truet med retssager, hvis bestyrelsen ikke 

gjorde hvad han sagde. I denne forbindelse skal det nævnes, at bestyrelsen ikke lader sig true." 

 

Jeg kan oplyse, at indtil og med den 27. februar 2022 havde jeg 1 (én) gang i mit liv varslet en retssag (dvs. 

uden for mit professionelle virke, hvor jeg har speciale i bl.a. ledelses- og rådgiveransvar). Denne ene gang 

fik jeg medhold af Østre Landsret (sag BS-32729/2018-OLR) og derefter af Højesteret (9 dommere, 

sag BS-58925/2019-HJR) over for Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening og staten. 

 

Siden den 28. februar 2022 har jeg på 27 dage fundet det nødvendigt at gøre det to gange, jf. bilag 6 og 35, 

uafhængigt af at en gruppe andre foreningsmedlemmer forbereder et søgsmål, jf. "Næsten 100 boligejere i 

Vellerup Sommerby … er klar til et retsligt opgør" i bilag 25. 

 

Årsagen har i det hele været, at jeg har stiftet bekendtskab med foreningsbestyrelsens uordentlige forhold til 

sandhed, rigtighed og loyal foreningsledelse. 

 

3 BEVISFØRELSE 

I forbindelse med sagen agter jeg at afhøre vidnerne nævnt nedenfor. Vidneførelsen vil afhænge af de tids-

mæssige rammer for nærværende forbudssags afgørelse og vil således ske under forbudssagen, hvis dette lader 

sig gøre, og ellers under justifikationssagen. Fastlæggelsen heraf afventer rettens beslutning om rammerne for 

forbudssagens afgørelse. 

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelse, jf. bilag 33, sidste side: 

 

Bestyrelsesmedlemmerne skal forklare om deres forståelse af foreningsvedtægtens punkt 21.4 og de omhand-

lede fuldmagter og om baggrunden for de meddelelser mv., der er udsendt af bestyrelsen, herunder bestyrelsen 

v/formanden, jf. bilag 1-2, 4-6, 18-20, 22-24 og 26-29. 

 

Særligt vedrørende formanden er det utilbørligt, at foreningens formand i propagandaøjemed misbruger for-

eningens kommunikationsplatforme til løbende at udsende en strøm af usandheder og vildledende oplysninger 

til medlemmerne, med direkte eller indirekte relation til de omhandlede fuldmagter og nærværende sag. 

 

Det er absolut påkrævet for belysning af formandens ageren i relation til de omhandlede fuldmagter, at for-

manden indkaldes og vidneformanes og afhøres til sagen under ansvar. I forlængelse heraf er det endvidere 

påkrævet, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgiver forklaring, således at det kan opklares, hvorvidt forman-

dens ageren reelt har bestyrelsen bag sig, og hvad den øvrige bestyrelse ved om sagens forhold. 
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Foreningens tidligere formand og nuværende sekretær/kasserer, jf. bilag 16 og 17 og bilag 33, sidste side: 

 

skal forklare om vedtægtsændringen i 2017, jf. bilag 16 og 17, som er meddelelser, han har 

udsendt, og om sin viden om de omhandlede fuldmagter og om baggrunden for de meddelelser mv., der er 

udsendt af bestyrelsen, herunder bestyrelsen v/formanden, og fakturaerne i bilag 19 og 20. 

 

Dirigent på foreningens generalforsamling 2021, jf. bilag 15, side 2: 

Advokat 

 

Advokat vandt dirigentvalget på generalforsamlingen 2021 ved hjælp af bestyrelsens 220 fuld-

magter, der var indsamlet eksklusivt fra medlemmer, som var enige i bestyrelsens dirigentforslag, hvorefter 

han afviste indsigelser imod disse fuldmagter og herunder "afviste, at afstemninger med brug af bestyrelsens 

fuldmagter er udemokratisk", jf. referatet fra generalforsamlingen, som han har underskrevet, se bilag 15, 

side 2 øverst, side 6 nederst og sidste side. Advokat skal således forklare om det passerede på 

generalforsamlingen 2021 og den rolle, der på generalforsamlingen blev spillet af fuldmagter tilsvarende de 

omhandlede i nærværende sag, samt be- eller afkræfte og supplere det anførte i referatet. 

 

Dokumenter: 

 

Bilag 29 E-mail af 13. april 2022 fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys bestyrelse v/formanden til 

medlemmerne 

 

Bilag 30 Forslag fra februar 2022 til ny vedtægt for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby (uddrag) 

 

Bilag 31 Foreningsbestyrelsens indkaldelse af 16. februar 2022 til urafstemning om forslaget til ny vedtægt 

 

Bilag 32 Indlæg af 15. februar 2022 i forum vedrørende punkt 6.2 i forslag til ny vedtægt 

 

Bilag 33 Indlæg af 27. og 28. februar 2022 i forum vedrørende punkt 6.2 i forslag til ny vedtægt 

 

Bilag 34 Foreningens medlemsblad for marts 2022 (uddrag) 

 

Bilag 35 E-mail-korrespondance den 28. februar 2022 mellem foreningens bestyrelse v/formanden og mig 

 

¨¨¨ 

 

København, den 14. april 2022 

 

 

Thomas Gønge 

advokat (H) 


