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Meddelelse
af 28. juni 2022

Fra Thomas Pedersen Gønge
Til Retten

Tilpasset påstand samt indtræden som medsagsøger

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

Til Retten i Hillerød

I forlængelse af foreningens meddelelse af 27. juni 2022 kan jeg oplyse, at foreningens 
bestyrelse i perioden 9. maj 2002 - 20. juni 2022 har gennemført en urafstemning i to 
runder om en vedtægtsændring og den 23. juni 2022 har oplyst til medlemmerne, at 
ændringen er vedtaget.

Ændringen går ud på, at ordningen med fuldmagter til bestyrelsen erstattes af en ordning 
med brevstemmer.

Afstemningen er gennemført på et sådant grundlag og på en sådan måde, at 
vedtægtsændringen efter min opfattelse er ugyldig.

Min ægtefælle og jeg har den 23. juni 2022 sendt vores tredje indsigelse vedrørende 
afstemningen til bestyrelsen. Vi forventer, at indsigelsen ikke bliver besvaret.

I givet fald vil vi indgive processkrift med tilpasset påstand om, at forbuddet formuleres 
"Grundejerforeningen Vellerup Sommerby forbydes at bringe brevstemmer, indsamlet 
under henvisning til punkt 21.4 i foreningens vedtægt af 22. juni 2022, i anvendelse på 
foreningens generalforsamling den 3. september 2022."

Processkriftet vil blive indgivet inden 14 dage.

--

Derudover bemærkes, at foreningen udenretligt har foreslået, at min ægtefælle Helle 
Ginnerup-Nielsen indtræder som medsagsøger i sagen. Begrundelsen er, som jeg forstår 
det, at der for hver ejendom i foreningen kan afgives én stemme, og at vi ejer vores 
ejendom i sameje.
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Vi anser ikke hendes indtræden for nødvendig, da vi hver især er medlemmer af 
foreningen med de deraf følgende rettigheder, jf. vedtægtens punkt 5.1 (bilag 7), og da vi 
således hver især kan udøve stemmeret (blot den anden ikke gør det samtidig), jf. punkt 
21.3.

Vi har dog ingen indvendinger mod, at hun indtræder, hvilket hun derfor vil gøre i 
forbindelse med indgivelse af det nævnte processkrift.

Med venlig hilsen
Thomas Gønge
Tlf. 60 66 05 99

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


