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 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

  

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys formalitetsprocesskrift af 20. april 2022 giver mig anledning til 

bemærkningerne i det følgende. 

 

Indledningsvis bemærkes, at jeg fastholder anmodningen om, at foreningens udeblivelse med svarskrift tillæg-

ges udeblivelsesvirkning, jf. min meddelelse herom af 20. april 2022 til retten. Foreningen har i sit processkrift 

ingen bemærkninger hertil. 

 

1 SAGSMATERIALETS OMFANG OG SAGENS HASTEKARAKTER 

Jeg henviser til min meddelelse af 20. april 2022 til retten. 

 

Supplerende bemærkes, at en stor del af sagens bilag kunne være fremlagt i uddrag, men er fremlagt i deres 

helhed for fuldstændighedens skyld, og de relevante tekststeder er let identificerbare. 

 

Desuden er samtlige bilag i forvejen foreningen bekendt, idet der for de flestes vedkommende er tale om 

meddelelser mv. udsendt af foreningens bestyrelse og i enkelte tilfælde om meddelelser mv. sendt til forenin-

gen. Derudover er fremlæggelsen af bilag 30-35 alene foranlediget af bestyrelsens groft illoyale udlægning i 



 
 

 
 

Side 2 

bilag 29, i propagandaøjemed over for foreningens medlemmer, af forløbet omkring forslaget til ny vedtægt i 

februar 2022. 

 

Videre bemærkes, at sagens hastekarakter jo er selve det, der begrunder indgivelsen af forbudsbegæring i 

stedet for en almindelig stævning. 

 

Betingelsen for meddelelse af forbud er, at jeg har godtgjort eller (foreløbigt) sandsynliggjort min ret. Forenin-

gens indsigelser må således om nødvendigt afvente justifikationssagen. 

 

Jeg fastholder således, at der ikke er noget til hinder for berammelse af sagen på mandag den 25. april 2022. 

 

2 MIN INTERESSE I SAGEN 

Foreningen gør synspunkter gældende vedrørende passivitet og retlig interesse. 

 

Hertil bemærkes for det første, at der ikke kan foreligge retsfortabende passivitet ved, at jeg den 31. marts 2022 

har indgivet forbudsbegæring vedrørende en indsamling af fuldmagter, der er påbegyndt den 24. marts 2022, 

jf. bilag 1. Det siger uden videre sig selv, at det ikke har været muligt før nu at retsforfølge den forvaltning af 

fuldmagtsordningen, som bestyrelsen har udøvet fra og med den 24. marts 2022. 

 

Foreningen henviser til vedtægtsændringen i 2017 og anfører i sit processkrift, side 4, 1. afsnit, at jeg tidligere 

kunne have anlagt almindelig sag med påstand vedrørende "manglende ret til at benytte den relevante ved-

tægtsbestemmelse". 

 

Dette er udtryk for en misforståelse af sagens spørgsmål. 

 

Mit principale anbringende er, at foreningens bestyrelses forvaltning af fuldmagtsordningen er i strid med 

foreningens vedtægt, jf. forbudsbegæringens afsnit 3.1. 

 

Foreningsbestyrelsens igangværende indsamling af et ubegrænset antal fuldmagter indebærer, dels, med be-

styrelsens egne ord, at "Man kan betragte en fuldmagt til bestyrelsen, som et aftaledokument, hvor medlemmet 

har accepteret bestyrelsens instruks om, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt", jf. bilag 18, side 3, 4. afsnit, 

dels at bestyrelsen afkræver fuldmagt til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv ved eventuelt mistillidsvotum, 

uden at medlemmerne ved, hvad et sådant mistillidsvotum vil angå, og hvad det vil være begrundet i, jf. bilag 

5, side 2, 2. punkt, dels at bestyrelsen afkræver medlemmerne blankofuldmagt, jf. bilag 5, side 2, 3. punkt. 

 

Disse fuldmagter indsamles eksklusivt fra medlemmer, der er enige med bestyrelsen, og kan afgives ved få klik 

på foreningens hjemmeside. Andre medlemmer er henvist til at forsøge at finde en bærer af en enkeltmands-

fuldmagt. 

 

I tillæg til dette misbruger bestyrelsen foreningens kommunikationsplatforme til kontinuerligt at udsende pro-

pagandameddelelser til medlemmerne, der indeholder opfordringer til at afgive fuldmagter til bestyrelsen (men 



 
 

 
 

Side 3 

kun hvis man er enig med bestyrelsen) understøttet af usandheder, groft vildledende oplysninger og underlødig 

tilsvining af medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, jf. eksempelvis bilag 1, 2, 4, 18, 24, 26 og 29. 

 

Foreningsvedtægtens punkt 21.4 fastsætter, at "Det er en betingelse for bestyrelsens udøvelse af stemmeret i 

henhold til en fuldmagt, at bestyrelsen har oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt."  

 

Bestyrelsens forvaltning af ordningen er klart i strid hermed, og bestyrelsens propaganda og aktive modarbej-

delse af medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, bestyrker ulovligheden. 

 

I denne sammenhæng bemærkes vedrørende foreningens kommentar om min udtalelse om "valgsvindel" og 

"løgne", jf. processkriftets side 4, tredjesidste afsnit, at kommentaren er korrekt. 

 

Ud over at foreningens bestyrelse på den beskrevne måde favoriserer sig selv og medlemmer, der er enige 

bestyrelsen, så modarbejder bestyrelsen som nævnt aktivt medlemmer, der ikke er enige med bestyrelsen, og 

som i forvejen forskelsbehandles negativt ved at være afskåret fra repræsentation via fuldmagt til bestyrelsen, 

ved at opstille gyldighedsbetingende formkrav til enkeltmandsfuldmagter, der ikke er hjemlede i vedtægten, 

og som er besværlige at opfylde, jf. processkrift IV med bilag 27 og 28 og også bilag 29. Endvidere har for-

eningens bestyrelse udsendt fakturaer til enkeltmedlemmer, heriblandt en modkandidat til formandsposten, 

som er i strid med lovgivningen, og har understreget, at vedtægtens bestemmelse om medlemsrestancer vil 

blive bragt i anvendelse, hvis fakturaerne ikke betales, med tab af stemmeret og valgbarhed til følge, jf. pro-

cesskrift III med bilag 19-23. 

 

Jeg har ikke villet sætte det på skrift, da det ikke er en retlig kvalifikation og ikke er afgørende for sagen (og af 

frygt for at gå i "selvmøderens fælde"), men nu, hvor foreningen nævner det i sit processkrift, så ja, jeg har, 

sandt at sige, vanskeligt ved at betegne dette setup som andet end systematiseret, institutionaliseret valgsvin-

del. 

 

Min kvalifikation af usandhederne som løgne er naturligvis udtryk for min egen opfattelse, idet jeg strengt taget 

ikke ved, eksempelvis om bestyrelsen selv tror på, at et medlems søgsmålskompetence er bestemt af, hvad en 

tidligere ejer af medlemmets ejendom har stemt vedrørende noget ikke-oplyst, jf. bilag 18, side 5, 1. afsnit, 

om bestyrelsen selv tror på, at foreningen pr. 10. april 2022 ikke havde nogen retssager mod medlemmer af 

foreningen, jf. bilag 26, side 2, 1. afsnit, eller om bestyrelsen selv tror på, at det ikke var en stævning af 

foreningen, da jeg den 31. marts 2022 indstævnede foreningen, jf. bilag 29, side 3, 5. afsnit. 

  

¨¨¨ 

 

Derudover bemærkes, at der i øvrigt ikke er tale om en ordning, som er underlagt passivitetsindsigelse. 

 

Jeg er ikke medlem af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby af lyst, men er, som alle medlemmer, medlem 

af tvang. Foreningen er derfor underlagt lighedsgrundsætningen og grundlæggende saglighedskrav, tilsvarende 

offentligretlige organer. 

 



 
 

 
 

Side 4 

En ordning, der usagligt og i strid med lighedsgrundsætningen indebærer, at foreningens bestyrelse favoriserer 

medlemmer, der er enige med bestyrelsen, og også favoriserer bestyrelsen selv, på bekostning af medlemmer, 

der ikke er enige med bestyrelsen, er ugyldig og bliver ikke lovlig, efterhånden som tiden går. 

 

Dette gælder, hvad enten bestyrelsens forvaltning af fuldmagtsordningen er ulovlig, fordi den er strid med 

vedtægten, eller fordi den relevante vedtægtsbestemmelse som sådan er ulovlig. 

 

Hertil bemærkes også, at medlemmerne naturligvis er berettigede til at gå ud fra, at foreningens bestyrelse 

ikke favoriserer sig selv ved bevidst at skævvride medlemmernes stemmevægt til bestyrelsens egen fordel, og 

medlemmerne er således også berettigede til at reagere på ethvert tidspunkt, hvor de opdager, at det modsatte 

er tilfældet. 

 

Jeg henviser herved til forbudsbegæringens afsnit 2, 3.2 og 3.3. 

 

Foreningens passivitetssynspunkt er i realiteten udtryk for, at foreningen forsøger at vride utilbørlig fordel ud 

af det forhold, at de fleste medlemmer, herunder jeg selv, har troet, at bestyrelsen ikke ville forvalte sit hverv 

ulovligt, mens medlemmer, der har opdaget bestyrelsens ulovlige forvaltning af sit hverv, har været begrænset 

af, at de er privatpersoner uden de fornødne midler til at føre sag. 

 

¨¨¨ 

 

Videre stiller foreningen sig i sit processkrift på side 5, 2. afsnit, tvivlende over for, om jeg har den fornødne 

retlige interesse i sagen, idet jeg ikke personligt er afskåret fra stemme på generalforsamlingen. 

 

Dette er, igen, en misforståelse af sagens spørgsmål. 

 

Til foreningens kommentar om, at der ikke forventes at blive truffet uopsættelige beslutninger på generalfor-

samlingen, bemærkes, at dette er dels forkert, dels irrelevant. 

 

Det er forkert, idet der på dagsordenen bl.a. er mistillidsvotum til bestyrelsen, jf. dagsordenens punkt 9.f i 

bilag 3, side 4, og idet bestyrelsen tydeligvis forventer høj sandsynlighed for et mistillidsvotum uden for dags-

ordenen, eftersom bestyrelsen afkræver medlemmerne fuldmagt til, at bestyrelsen i givet fald kan stemme på 

sig selv, jf. bilag 5, side 2, 2. punkt. 

 

Og det er irrelevant, idet den adfærd, der er genstand for et forbud, jo altid vil kunne gentages. Dette har ingen 

relevans for interessen i at få den aktuelle krænkelse bragt til ophør. 

 

Vedrørende min personlige mulighed for at stemme, bemærkes, at problemet ikke er, om det enkelte medlem 

overhovedet kan stemme. Problemet er den skævvridning af afstemningsresultater, som fuldmagterne til be-

styrelsen indebærer. Foreningens advokat har som dirigent på generalforsamlingen 2021 selv konstateret, 

hvordan fuldmagter tilsvarende de omhandlede forhåndsafgjorde samtlige afstemninger, hvori de blev an-

vendt, til fordel for bestyrelsens ønskede udfald. 

 



 
 

 
 

Side 5 

I demokratiske foreninger med stemmelighed blandt medlemmerne er det en grundlæggende medlemsret-

tighed, at stemmeligheden også reelt kommer til udtryk, og denne rettighed kan påtales og håndhæves af 

ethvert medlem. 

 

Det er for så vidt korrekt, at jeg kan møde op på generalforsamlingen og afgive stemme (hvis jeg ikke er 

forhindret) eller meddele enkeltmandsfuldmagt (hvis jeg kan finde en fuldmagtsbærer og kan opfylde formkra-

vene). Men det har jeg ikke lyst til. Jeg bor i København og kan ikke bare lige møde op, og jeg har i øvrigt 

andet at lave lørdag den 30. april 2022. Jeg kan heller ikke bare lige finde en fuldmægtig, da jeg ikke er i 

sommerhuset så tit og derfor ikke ved, hvem jeg skal henvende mig til, og endvidere kan jeg ikke bare lige 

foretage den overlevering af en fysisk genstand, bestyrelsen har opstillet som gyldighedsbetingende formkrav. 

 

Jeg vil hellere afgive fuldmagt til bestyrelsen, jf. bilag 6, og jeg kan se, at andre medlemmer gør dette, og at 

bestyrelsen kraftigt opfordrer til at gøre det for at "sikre den demokratiske proces", jf. bilag 2, 4. og 5. afsnit. 

 

Men det kan jeg ikke, fordi jeg ikke er indstillet på at lade bestyrelsen instruere mig om, at jeg skal give dem 

fuldmagt til, at de kan stemme på sig selv, og blankofuldmagt, jf. bilag 5. 

 

¨¨¨ 

 

Afslutningsvis vil jeg ikke undlade at bemærke, at foreningens advokat står med den udfordring, at han sam-

tidig med førelsen af sagen skal forsvare sin egen rådgivning. 

 

Foreningens praksis vedrørende de omhandlede fuldmagter, som foreningen påberåber sig, er herved fastlagt 

af bl.a. foreningens advokat selv. Det var foreningens advokat, der på generalforsamlingen 2021 "afviste, at 

afstemninger med brug af bestyrelsens fuldmagter er udemokratisk", jf. bilag 15, side 6, sidste afsnit. 

 

Altså de 220 fuldmagter, som bestyrelsen havde indsamlet eksklusivt fra medlemmer, der var enige med be-

styrelsen, og som udgjorde 47,6 % af de 462 repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen (mens en-

keltmandsfuldmagterne udgjorde 9,5 % af de repræsenterede), jf. processkrift I, side 3 nederst. Med disse 

fuldmagter var samtlige afstemninger under brug af bestyrelsens fuldmagter afgjort på forhånd til fordel for 

bestyrelsens ønskede udfald, idet bestyrelsen alene skulle hente maksimalt 8 stemmer blandt de fremmødte 

og enkeltmandsfuldmagterne, heriblandt valg af foreningsformand, jf. bilag 15, side 8, valg af intern revisor, 

jf. bilag 15, side 13, 1. afsnit, og ikke mindst valg af foreningens advokat i nærværende sag som den dirigent, 

der lod sig vælge ved brug af fuldmagterne og derefter afviste indsigelser imod dem, jf. bilag 15, side 2. 

 

¨¨¨ 

 

København, den 21. april 2022 

 

 

Thomas Gønge 

advokat (H) 


