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I ovennævnte sag giver jeg hermed møde på vegne af Grundejerforeningen Vellerup 

Sommerby (”Grundejerforeningen”) og indgiver på rettens anmodning nærværende 

formalitetsprocesskrift vedrørende fastsættelse af dato for sagens hovedforhandling.  

 

På vegne af Grundejerforeningen nedlægger jeg følgende påstande, idet jeg dog 

samtidig bemærker, at nærværende processkrift alene behandler spørgsmålet om 

dato for afholdelse af hovedforhandling, og at Grundejerforeningen på et senere 

tidspunkt vil indgive et egentligt svarskrift vedrørende sagens øvrige forhold.  
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1. PÅSTANDE 

PRINCIPALT 

Afvisning. 

 

SUBSIDIÆRT 

Sagen nægtes fremme. 

2. DATO FOR AFHOLDELSE AF HOVEDFORHANDLING 

På det forberedende retsmøde åbnede retten op for en mulig afholdelse af hoved-

forhandling i sagen allerede på fredag den 22. april eller på mandag den 25. april. 

På vegne af Grundejerforeningen gør jeg herved indsigelse mod fastsættelse af ho-

vedforhandling med en så kort frist. 

 

Til støtte herfor gør jeg gældende, at Grundejerforeningens ikke har mulighed for at 

varetage sine interesser som følge af (i) sagsmaterialets omfang, (ii) sagens frem-

skredne karakter og (iii) sagens indhold og kompleksitet.  

 

(i) Sagsmaterialets omfang 

For så vidt angår omfanget af materiale, bemærkes, at Thomas Gønge løbende i 

perioden fra den 5. april og frem til den 14. april har indgivet i alt 5 supplerende 

processkrifter (dvs. udover begæringen om forbud, der blev indgivet på sagsporta-

len om aftenen den 31. marts). Heraf blev 3 af processkrifterne indgivet under min 

påskeferie (processkrift 3, 4 og 5). 

 

Omfanget af materiale, som Thomas Gønge har indgivet, er illustreret i skemaet 

nedenfor. 

  

Processkrift Dateret Antal sider 

Processkrifter 

Antal sider 

Bilag 

Total antal sider 

Begæring 31. marts 20 58 78 

1 5. april 7 40 47 
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2 6. april 3 7 10 

3 10. april 7 31 38 

4 12. april 5 8 13 

5 14. april 8 26 34 

Total 50 170 220 

 

Som det fremgår ovenfor, er det indgivne materiale meget omfattende og udgør 

samlet set et materialegrundlag på over 200 sider, heraf 50 siders processkrifter. 

 

 

(ii) Sagens fremskredne karakter 

Grundejerforeningens forhold 

Grundet afholdelse af påskeferie har jeg ikke haft mulighed for at afholde møde 

med Grundejerforeningens bestyrelse før den 19. april. 

 

Afholdelse af hovedforhandling den 22. april eller mandag den 25. april ville således 

i realiteten efterlade mig med enten 2 eller 3 arbejdsdage indtil hovedforhandlingen 

skal afholdes. I denne periode skulle jeg i givet fald nå at gennemgå det omfattende 

sagsmateriale, drøfte materialet med Grundejerforeningen, udarbejde et svarskrift, 

forberede og indkalde vidner samt at forberede min deltagelse i selve hovedfor-

handlingen.  

 

Det er ikke muligt på så kort tid reelt at varetage Grundejerforeningens interesser i 

en sag med så omfattende historik og kompleksitet, og det ville være retssikker-

hedsmæssigt betænkeligt, hvis retten tillod en forbudsrekvirent på denne måde at 

drukne en modpart i sagsmateriale for derefter at anmode om hastebehandling af 

sagen.  

 

Thomas Gønges forhold 

Som Thomas Gønge har oplyst i sine processkrifter, har Grundejerforeningen hånd-

teret den omstridte praksis vedrørende fuldmagter i 5 på hinanden følgende ordinæ-

re generalforsamlinger siden vedtægtsændringen i 2017. Thomas Gønge, der selv 

har været medlem i Grundejerforeningen i hele perioden fra 2017, har imidlertid 

ikke før nu fundet anledning til at foretage retsskridt mod brugen af fuldmagt til 

bestyrelsen. Dette således til trods for at Grundejerforeningen har praktiseret ved-

tægtsændringen siden 2017.  
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Det er Grundejerforeningens opfattelse, at det ikke bør komme Grundejerforeningen 

til skade, at Thomas Gønge har valgt at indgive forbudsbegæring på et så fremskre-

dent tidspunkt, når muligheden har stået åbent i en årrække, og dette herunder ved 

den sædvanlige vej ved anlæg af et en civil retssag med påstand om anerkendelse 

af manglende ret til at benytte den relevante vedtægtsbestemmelse.  

 

Hvis retten tillod at afholde hovedforhandling med en så kort frist, ville retten i rea-

liteten åbne op for, at forbudsrekvirenter af taktiske årsager fremover ville kunne 

forhale sager forinden anlæggelse af en egentlig forbudssag. Sådanne taktiske 

overvejelser er naturligvis ikke retssikkerhedsmæssigt acceptable.  

 

På baggrund heraf er det Grundejerforeningens opfattelse, at retten ikke bør tillade 

en afholdelse af hovedforhandling med en så kort en frist, når der ikke foreligger 

hensyn, der taler mod, at et sagsanlæg herom kunne være anlagt for flere år siden. 

Grundejerforeningens indrettelsessynspunkt vil i den forbindelse indgå som et rele-

vant moment. 

 

(iii) Sagens indhold og kompleksitet 

Sagen er mere kompleks end en normal forbudssag, dels som følge af den meget 

omfattende historik, der går forud for selve forbuddet, og dels som følge af, at sa-

gen – så vidt jeg ved – er af principiel karakter, idet det ikke er prøvet i praksis, 

hvorvidt denne sagstype overhovedet er omfattet af retsplejelovens § 413.  

 

Som det fremgik af Thomas Gønges udsagn på dagens telefonmøde med retten, gør 

han til støtte for sagen gældende, at der er foretaget ”valgsvindel” og udbredt ”løg-

ne”. Grundejerforeningen kan naturligvis ikke sidde sådanne udsagn overhørig, og 

med henblik på behandling af disse forhold, skal Grundejerforeningen have mulig-

hed for at fremprovokere og søge bevisførelse herom imødegået. 

 

Retten bør derudover ved fastsættelsen af datoen for hovedforhandlingen tillægge 

det vægt, at Thomas Gønge med ringe sandsynlighed overhovedet vil få medhold i 

forbudssager. I den forbindelse bemærkes følgende: 

 

Vedtægtsændringen blev vedtaget i 2017 og har i praksis været håndteret 

på samme måde siden da - uden at der er blevet anlagt sag mod Grundejer-

foreningen. En senere prøvelse af vedtægtsændringens gyldighed vil således 

med overvejende sandsynlighed allerede falde til Grundejerforeningens for-

del som følge af medlemmernes passivitet. Hvis retten meddeler forbud mod 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

at anvende de nævnte fuldmagter, ville retten derfor også tvinge Grundejer-

foreningens bestyrelse til at handle i strid med Grundejerforeningens ved-

tægter, der som bekendt giver medlemmerne ret til at stemme ved fuldmagt 

meddelt til sin bestyrelse. 

 

- Thomas Gønge kan selv frit møde på generalforsamlingen eller i øvrigt give 

fuldmagt til et andet medlem, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn ved, 

om Thomas Gønge overhovedet har den fornødne retlige interesse i nærvæ-

rende søgsmål. Uanset hvad afskæres Thomas Gønge ikke fra sin ret til at 

stemme på generalforsamlingen, hvorfor retsplejelovens § 413, stk. 1, nr. 1 

og 3 ikke er opfyldt. 

 

- Der forventes ikke at blive truffet uopsættelige beslutninger på generalfor-

samlingen, som ikke kan ændres ved ny generalforsamling eller dom, hvor-

for retsplejelovens § 413, stk. 1, nr. 3, ikke er opfyldt. 

2.2 Bevisførelse 

Grundejerforeningen tager forbehold for at inkludere bemærkninger om sagens be-

visførelse i svarskriftet. Jeg skal imidlertid allerede nu meddele, at Grundejerfor-

eningen som minimum er nødsaget til at foretage vidneafhøring af Grundejerfor-

eningens tidligere formand, , idet Grundejerforeningens nuværende 

formand blev indsat i efteråret 2021 og derfor ikke har kendskab til det forudgåen-

de sagsforløb. 

 

 

 

København den 20. april 2022 

 

 

Jens Arnesen 

 


	1. PåstandE
	2. Dato for afholdelse af hovedforhandling
	2.2 Bevisførelse


