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Meddelelse
af 20. april 2022

Fra Thomas Pedersen Gønge
Til Retten

Anmodning om udeblivelsesvirkning og om berammelse

Sagsnummer BS-12869/2022-HIL, Thomas Pedersen Gønge mod Grundejerforeningen 
Vellerup Sommerby

Til Retten i Hillerød

Tak for mødet tidligere i dag. I forlængelse heraf har jeg følgende bemærkninger:

1. Udeblivelse med svarskrift

Jeg anmoder om, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys udeblivelse med svarskrift 
tillægges udeblivelsesvirkning i overensstemmelse med rettens fristfastsættelse i 
meddelelse af 5. april 2022, der har titlen "Frist for svarskrift med udeblivelsesvirkning", og 
som to gange i teksten udtrykkeligt angiver udeblivelsesvirkningen.

I den sammenhæng bemærkes, at mødeindkaldelsen af 8. april 2022, der indeholder 
sætningen "Grundejerforeningen Vellerup Sommerby opfordres til at indgive processkrift i 
sagen senest den 19. april 2022", ikke vedrører fristen for svarskrift og således ikke 
ændrer den fastsatte udeblivelsesvirkning, og i øvrigt kan den citerede sætning set i 
konteksten kun forstås som en påmindelse om at overholde fristen, hvis ikke den fastsatte 
udeblivelsesvirkning skal indtræde.

2. Berammelse

I fald retten ikke på det foreliggende grundlag kan imødekomme anmodningen om 
udeblivelsesvirkning, anmoder jeg venligst om, at retten berammer sagen til mandag den 
25. april 2022.

Det følger af retsplejelovens § 413, nr. 3, at hele formålet med forbudsinstituttet er at 
kunne få standset en godtgjort eller sandsynliggjort igangværende krænkelse på foreløbigt 
grundlag: "Forbud eller påbud kan meddeles, hvis den part, der anmoder om meddelelse 
af forbuddet eller påbuddet, godtgør eller sandsynliggør, … at partens mulighed for at 
opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse."
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Endvidere fastsætter lovens § 417, stk. 1, 2. pkt., at "Retten kan afskære en bevisførelse, 
som findes uforenelig med hensynet til forretningens fremme", og af bestemmelsens stk. 3 
følger, at retten helt kan undlade at underrette modparten om retsmødet, "hvis det må 
antages, at formålet med forbuddet eller påbuddet vil forspildes, hvis modparten 
underrettes."

Derudover siger lovens § 418, stk. 2, at "anmodningen om meddelelse af forbud eller 
påbud [kan] imødekommes, hvis den er tilstrækkeligt begrundet i sagsfremstillingen og det 
i øvrigt fremkomne", selv om modparten ikke er til stede.

Det bemærkes i den forbindelse, at årsagen til antallet af processkrifter er, at den 
krænkelse, som forbudssagen angår, er påbegyndt den 24. marts 2022, og at grundlaget 
for sagen er opstået den 30. marts 2022, jf. processkrift II af 6. april 2022, side 1. Der har 
derfor været ganske kort tid til at indsamle dokumentation inden indgivelsen af 
forbudsbegæringen af 31. marts 2022, og i forbindelse med de fortsatte undersøgelser har 
jeg vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt for såvel retten som min modpart, at nye 
bilag blev fremlagt løbende, i stedet for at jeg samlede til bunke for i sidste øjeblik at 
indgive 25 sider.

Endvidere har foreningens bestyrelse hen over påskeperioden, den 10. og 13. april 2022, 
udsendt nye meddelelser til medlemmerne, der indeholder usande og vildledende 
oplysninger med direkte og indirekte relation til nærværende sag, som det har været 
nødvendigt at fremlægge, jf. processkrift III af 10. april 2022 med bilag 26 og processkrift V 
af 14. april 2022 med bilag 29.

Foreningen har fra indgivelsen af forbudsbegæringen den 31. marts 2022 til skærtorsdag 
den 14. april 2022, vel vidende om sagens hastekarakter, haft to uger til at udarbejde 
svarskrift. At foreningen har oversiddet rettens fastsatte frist for afgivelse af svarskrift og 
efter det oplyste end ikke har læst sagen endnu, men i stedet har brugt tiden på at 
fortsætte indsamlingen af de omhandlede fuldmagter og udsende en strøm af 
propagandameddelelser til medlemmerne bl.a. om fuldmagterne og om nærværende sag - 
jf. det nævnte processkrift III med bilag 24 og 26, processkrift IV med bilag 27 og det 
ligeledes nævnte processkrift V med bilag 29 - kan ikke medføre, at sagen ikke kan 
berammes.

Såfremt det er nødvendigt af hensyn til sagens afgørelse inden den 30. april 2022, vil jeg 
ikke føre vidner under nærværende forbudssag (men under justifikationssagen, jf. 
processkrift V af 14. april 2022, afsnit 3), ligesom jeg, om nødvendigt, frafalder 
anmodningen om kollegial behandling af forbudssagen.

Med venlig hilsen
Thomas Gønge

Meddelelsen indeholder særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens 
forberedelse: Ja


