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I forlængelse af Thomas Gønges meddelelse af 28. juni 2022 til retten indtræder Helle Ginnerup-Nielsen som 

medsagsøger i sagen, hvori vi nedlægger revideret påstand om, at foreningen i medfør af retsplejelovens 

§ 411, stk. 1, og § 413 meddeles følgende midlertidige 

 

FORBUD: 

 

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. sep-

tember 2022. 
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1 SUPPLERENDE OM SAGENS OMSTÆNDIGHEDER 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby oplyste i meddelelse af 21. april 2022 til retten, at foreningen havde 

udskudt generalforsamlingen den 30. april 2022. Foreningen har efterfølgende oplyst, at generalforsamlingen 

i stedet afholdes den 3. september 2022. 

 

I det følgende redegøres for forløbet, siden sagen blev udsat den 21. april 2022, vedrørende foreningsbesty-

relsens iværksættelse af en urafstemning om indførelse af en brevstemmeordning samt for øvrige faktiske for-

hold af relevans for rettens vurdering af, hvorvidt denne brevstemmeordning kan tillades bragt i anvendelse. 

 

Processkriftet er relativt omfattende. Dette skyldes navnlig, at der i nærværende supplerende sagsfremstilling 

er medtaget et større antal (del)citater for at forsøge at give en retvisende fornemmelse af, hvor massiv en 

påvirkning foreningens bestyrelse har udøvet på urafstemningen og dens resultat. Vi håber på rettens forståelse 

herfor. I den forbindelse fremlægger vi en række bilag, som alle angår oplysninger, der i forvejen er bestyrelsen 

eller formanden bekendt. 
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1.1 Indledende om koblingen til fuldmagtsordningen og indførelse af brevstemmer 

Foreningens udskydelse af generalforsamlingen den 30. april 2022 skete efter anlægget af nærværende sag.  

 

I den mellemliggende periode har foreningsbestyrelsen i perioden 9.-23. maj 2002 og perioden 

6.-20. juni 2022 gennemført en urafstemning i to runder om en vedtægtsændring. Den 23. juni 2022 har 

bestyrelsen oplyst til medlemmerne, at ændringen er vedtaget. Bestyrelsen har samtidig udsendt revideret 

vedtægt af 22. juni 2022 (bilag 36). 

 

Den vedtægtsændring, som ifølge foreningsbestyrelsen er vedtaget i forbindelse med den omhandlede uraf-

stemning, lyder som følger, jf. bilag 36, side 11: 

 
"21.4 Stemmeafgivning kan ske ved (a) skriftlig fuldmagt til et andet medlem på formular udsendt 

med indkaldelsen eller (b) skriftligt ved brev (brevstemme). 

 

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. Fuldmagt til afstemning i 

afdelingerne kan alene gives til et stemmeberettiget medlem fra samme afdeling. 

 

En brevstemme skal for at opnå gyldighed (i) være modtaget af bestyrelsen senest klokken 18 dagen 

før generalforsamlingen (ii) på en formular, som udsendes med indkaldelsen til generalforsamlin-

gen. Formularen indeholder generalforsamlingens dagsordenspunkter, herunder vedrørende per-

sonvalg, til brug for stemmeafgivning. Brevstemmer kan indgives både fysisk og digitalt." (Under-

streget her) 

 

Ændringen indebærer således, at bestyrelsens mulighed for at indsamle fuldmagter erstattes af en mulighed 

for at indsamle forlodsstemmer i form af brevstemmer, herunder digitale "brevstemmer", som i realiteten er 

forlodsstemmer afgivet på foreningens hjemmeside. Stemmerne skal afgives til og håndteres af bestyrelsen. 

 

1.1.1 Koblingen til ordningen med fuldmagter til bestyrelsen 

Bestyrelsens ønske om at indføre en ordning med brevstemmer, der skal indgives til bestyrelsen, ligger både 

faktisk og metodisk i umiddelbar forlængelse af ordningen med fuldmagter til bestyrelsen. Om fuldmagtsord-

ningen henvises til tidligere processkrifter, herunder den foreløbige opsummering i processkrift af 

21. april 2022 om formaliteten. 

 

I årevis har bestyrelsen afvist at forholde sig til indsigelser imod fuldmagtsordningen. Denne ordning indebæ-

rer, at bestyrelsen på utilbørlig vis favoriserer sine egne interesser, idet bestyrelsen indsamler et ubegrænset 

antal fuldmagter eksklusivt fra medlemmer, der stemmer det samme som bestyrelsen, mens medlemmer, der 

er uenige med bestyrelsen, er afskåret fra sådan repræsentation. 

 

Bestyrelsen siger selv ganske klart, at fuldmagtsordningen er en ordning, hvor bestyrelsen instruerer medlem-

merne om, hvad de skal stemme, jf. bilag 18, side 3 under midten: 
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"Man kan betragte en fuldmagt til bestyrelsen, som et aftaledokument, hvor medlemmet har ac-

cepteret bestyrelsens instruks om, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt." (Understreget her) 

 

Som reaktion på et stort antal indsigelser imod fuldmagtsordningen har bestyrelsen konsekvent afvist at for-

holde sig hertil og har henvist medlemmerne til retssalen, hvis de vil have en stillingtagen. Se bemærkning i 

bilag 18, side 4, 1. og 2. afsnit: 

 
"Dirigenterne [på tidligere generalforsamlinger] opfordrede dem til at gå til domstolene, hvis de 

mente, at fuldmagter til bestyrelsen ikke er lovligt og, hvis de mente at vedtægterne var ulovligt 

vedtaget. Ingen har i skrivende stund siden [indførelsen af ordningen i] 2017 foretaget stævninger 

af foreningen med henblik på, at få spørgsmålet afklaret ved domstolene. Vi har alle hørt, at "no-

gen" vil gøre det, og sidste år, at "nogen" har gjort det, men i skrivende stund har foreningen ikke 

modtaget stævning på dette spørgsmål." (Understreget her, vores tilføjelse i firkantet parentes) 

 

Og tilsvarende denne bemærkning (bilag 37): 

 
"Ingen har gjort indsigelser efter beslutningen i 2017 [vedtægtsændringen, hvorved fuldmagtsord-

ningen blev indført]. Først senere hen, hvor personerne, som har gjort indsigelse, er henvist til at 

få afprøvet sagen ved retten. Ingen har forsøgt dette." (Understreget her, vores tilføjelse i firkantet 

parentes) 

 

Da nærværende sag blev anlagt, strakte foreningen imidlertid våben den 21. april 2022 uden at have afgivet 

et eneste indlæg om sagens substans. I den sammenhæng udsendte bestyrelsen samme dag en meddelelse til 

medlemmerne, hvori følgende er anført (bilag 38): 

 
"Bestyrelsen anerkender, at der udover spørgsmålet om bestyrelsens brug af fuldmagter er tvivl om, 

hvorvidt vedtægtsbestemmelsen om fuldmagter i det hele taget er gyldigt vedtaget tilbage i 2017." 

(Understreget her) 

 

I meddelelsen oplyste bestyrelsen bl.a. også, at generalforsamlingen i stedet afholdes den 3. september 2022. 

 

Bestyrelsens vedholdende afvisninger af at forholde sig til indsigelser imod fuldmagterne og i stedet henvise 

medlemmerne til at anlægge sag har således været udtryk for, at bestyrelsen, for at bevare sin adgang til disse 

selvfavoriserende fuldmagter, har misbrugt en forventning om, at ingen medlemmer ville afsætte de nødven-

dige ressourcer til at indlede retsforfølgning. 

 

Uanset at foreningens bestyrelse ikke havde i sinde at kæmpe for fuldmagtsordningen, når det kom til stykket, 

er det fortsat bestyrelsens ønske, at medlemmerne afgiver forlodsstemmer uden at være blevet udsat for anden 

information end den, bestyrelsen styrer og udsender. 

 

Således vil en ordning med brevstemmer have virkning tilsvarende fuldmagterne, nemlig at forhåndsafgøre 

afstemninger, hvortil de bringes i anvendelse. Der henvises til tidligere processkrifter, navnlig forbudsbegæ-

ringen af 31. marts 2022, afsnit 1, og processkrift I af 5. april 2022, afsnit 1 og 2. 
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Bestyrelsen vil ikke længere formelt instruere medlemmerne om, hvad de skal stemme, men den netop over-

ståede urafstemning, jf. nedenfor afsnit 1.2.2-1.2.4, viser med al tydelighed, at dette er, hvad bestyrelsen reelt 

agter fortsat at gøre. Det er nemt at overbevise, hvis man har monopol på informationsstrømmen. 

 

1.1.2 Indførelse af en ordning med brevstemmer til foreningsbestyrelsen 

Med den vedtægtsændring, som ifølge bestyrelsen er vedtaget ved den gennemførte urafstemning, er for-

eningsbestyrelsens mulighed for at indsamle fuldmagter forud for generalforsamlingen erstattet med en mulig-

hed for at indsamle brevstemmer forud for generalforsamlingen, som skal sendes til bestyrelsen og være under 

dens kontrol og i dens varetægt. 

 

Urafstemningen er imidlertid gennemført på et sådant grundlag og på en sådan måde, at vedtægtsændringen 

er ugyldig: 

 

For det første er vedtægtens bestemmelse om urafstemninger selv ugyldig, da den er vedtaget i strid med 

vedtægtens regler om vedtægtsændringer. Under alle omstændigheder kan urafstemning ikke anvendes til en 

vedtægtsændring som den omhandlede. 

  

For det andet er urafstemningen gennemført ved virkemidler, der udgør en grov tilsidesættelse af bestyrelsens 

pligter, herunder loyalitetspligt, over for foreningen og medlemmerne. 

 

Bestyrelsen har skrevet direkte på stemmesedlerne, hvad medlemmerne skulle stemme. Bestyrelsen har mis-

brugt foreningens advokat til at udsende propaganda for bestyrelsens ønskede udfald. Bestyrelsen har i løbet 

af afstemningen udsendt 15 (femten) meddelelser til medlemmerne med massiv påvirkning af afstemningen i 

form af ensidig propaganda, der i vidt omfang er usand og vildledende. 

  

For det tredje har bestyrelsen konsekvent undertrykt andre synspunkter og anden information, end hvad der 

er kommet fra bestyrelsen selv, og bestyrelsen har herunder udtrykkeligt nægtet andre end sig selv at komme 

til orde. Der er navnlig følgende to forhold af relevans: 

 

Dels forhold relateret til, at bestyrelsen misbruger sin kontrol over foreningens kommunikationsplatforme til 

at propagandere massivt og ensidigt til egen fordel og omvendt nægte al anden kommunikation. 

 

Hvordan en ordning med brevstemmer i form af forlodsstemmer uden debat og balanceret information vil 

blive udmøntet, har bestyrelsen netop demonstreret i forbindelse med den her omhandlede urafstemning ved-

rørende indførelse af sådanne brevstemmer. Se nedenfor afsnit 1.2.2-1.2.4. 

 

Og dels forhold relateret til sikkerheden og pålideligheden af brevstemmer. 

 

 

Dette er af åbenlys og afgørende betydning i relation til en afstemningsordning, der indebærer, at forlodsstem-

mer skal sendes til bestyrelsen og være under dens kontrol og i dens varetægt. Dertil kommer, at denne tvivl 
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om ordningens sikkerhed og pålidelighed i sig selv medfører, at ordningen ikke kan tages i brug på general-

forsamlingen den 3. september 2022. 

 

Som anført i bl.a. processkrift I af 5. april 2022, side 6, fjerdesidste afsnit, er der tale om et sommerhusområde, 

hvor der er et behov for at kunne stemme uden at møde på generalforsamlingen, idet mange medlemmer har 

bopæl andre steder, hvilket dog skal vejes op imod risikoen for at binde afstemningsresultater på forhånd. Og 

det skal i særdeleshed sikres, at stemmerne hviler på sagligt og loyalt grundlag og bliver behandlet sikkert og 

pålideligt. Det kunne ske ved at udvide enkeltmandsfuldmagtsordningen eller på anden måde. Det kan ikke 

ske på den her omhandlede måde. 

 

Vi har tre gange gjort indsigelse over for bestyrelsen vedrørende urafstemningen om vedtægtsændringen, jf. 

nedenfor i afsnit 1.2.3 og 1.2.4. Bestyrelsen har afvist henholdsvis ikke besvaret vores indsigelser. 

 

¨¨¨ 

 

For en ordens skyld bemærkes, at lovligheden af foreningens anvendelse af urafstemninger og elektroniske 

stemmer er under prøvelse i en retssag anlagt af andre foreningsmedlemmer den 25. maj 2022, der behandles 

under Retten i Hillerøds sagsnr. BS-20261/2022-HIL. 

 

1.2 Urafstemningen om indførelse af brevstemmer 

I afsnit 1.2.1 præsenteres foreningens regler om vedtægtsændringer og urafstemningen. I afsnit 1.2.2 gennem-

gås herefter forberedelsen af urafstemningen om indførelse af brevstemmer, i afsnit 1.2.3 redegøres for 

1. runde af afstemningen, og i afsnit 1.2.4 redegøres for 2. runde. 

 

1.2.1 Vedtægtens bestemmelser om vedtægtsændringer og urafstemninger 

Foreningsvedtægtens regler om vedtægtsændringer findes i punkt 22, jf. bilag 7, side 11: 

 
"22. Vedtægtsændringer m.m. 

 

22.1 Til vedtagelse af beslutninger på en generalforsamling, der går ud på ændring af Foreningens 

vedtægter, opkrævning af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, 

at 2/3 af Foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 

af de afgivne stemmer. 

 

22.2 Såfremt det fornødne antal stemmer ikke er til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger herefter, på 

hvilken forslaget kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de frem-

mødtes antal, er for forslaget." (Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Urafstemningsreglen er i punkt 21.5: 
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"21. Afstemning 

… 

21.5 Urafstemning kan bringes i anvendelse af bestyrelsen og skal bringes i anvendelse, når et 

flertal på generalforsamlingen ønsker det. Sker det, skal urafstemningen sættes i gang senest 

14 dage senere ved udsendelse af stemmesedler. Stemmesedlerne skal være påført medlemmets 

adresse, afstemningens emne og besked om afstemningsfristens udløb - som hovedregel ikke mere 

end 14 dage. Stemmesedler modtaget efter afstemningsfristens udløb betragtes som ugyldige. …" 

(Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Det fremgår af punkt 22.1 og 22.2, at en vedtægtsændring skal vedtages af generalforsamlingen under iagtta-

gelse af en særlig procedure herfor. For vedtagelse i én runde gælder dels quorumkrav på 2/3 af foreningens 

medlemmer, dels majoritetskrav på 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis majoritetskravet er opfyldt, men ikke 

quorumkravet, kan forslaget vedtages i to runder med samme majoritetskrav og uden quorumkrav. 

 

Det fremgår ikke af disse bestemmelser, at en vedtægtsændring som den omhandlede kan gennemføres ved 

urafstemning. 

 

Punkt 21.5 om urafstemninger blev indført på to generalforsamlinger, der begge blev afholdt den 

17. april 2010. Vedtægtsændringsproceduren var den samme som i dag, jf. punkt 22 i vedtægt af 14. april 

2007 (bilag 39). I indkaldelse til ordinær generalforsamling er anført under "Begrundelse" (bilag 40): 

 
"Der opstår fra tid til anden spørgsmål og muligheder, som ligger uden for grundejerforeningen 

egentlige formålsparagraf og dermed også uden for bestyrelsens beslutningskompetance, 

 

Når der skal stemmes i sådanne sager, vil det sædvanlige fremmøde på generalforsamlingen ikke 

være overbevisende repræsentativt, og der bør derfor åbnes mulighed for at samtlige medlemmer 

kan få mulighed for at afgive stemme. Dette lader sig lettest udføre ved at indføre muligheden for 

at foretage urafstemning i medlemskredsen samlet." (Understreget her, bortset fra "Begrundelse:") 

 

Samtidig blev der indkaldt til eventuel ekstraordinær generalforsamling samme dato, den 17. april 2010, med 

angivelse af, jf. bilag 41, at "De 2 ekstraordinære generalforsamling afholdes kun såfremt de fremsatte forslag 

vedr. ændringer af vedtægter for grundejerforeningen Vellerup Sommerby har opnået tilslutning fra minimum 

2/3 af de afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling afholdt tidligere samme dag." 

 

Af referatet fra den ordinære generalforsamling fremgår (bilag 42, side 28-29): 

 
"AK [Allan Kirkestrup, formand]: (B) Bestyrelsen har ønsket at få muligheden for urafstemning. For 

hvilke ting: Jo, for f.eks. et eventuelt køb af campingpladsen. Dette ligger langt udenfor foreningens 

daglige drift og egentlige formål, og det ville være rart, at alle medlemmerne får mulighed for at 

være med til at stemme - også hvis der skal foretages store investeringer m.v. 

 

BJ [Bertil Jacobi, dirigent]: Det er godt at medlemmerne kan blive hørt med hensyn til store inve-

steringer, men man skal ikke helt afskaffe generalforsamlingen. Man bør ikke bare brevstemme. 

Man har behov for den fysiske kontakt med en direkte debat." (Originale fremhævninger med fed, 

understreget her, vores tilføjelser i firkantede parenteser) 
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Det ses af bilag 40 og 42, at medlemmerne blev oplyst om, at urafstemningsbestemmelsen var til brug for 

tilfælde, hvor der skal tages stilling til, om foreningen skal udvide sit formål eller foretage sig noget uden for 

sit formål. Det ligger inden for en forenings formål at justere foreningens egne procedureregler. 

 

Majoritetskravet, men ikke quorumkravet var opfyldt, og forslaget skulle derfor gå videre til 2. runde. Herefter 

blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling lidt senere samme dag, uden ny indkaldelse. I referatet er 

anført (bilag 42, side 36): 

 
"BJ [Bertil Jacobi, dirigent]: … Det er ikke en betingelse, at der skal gå uger mellem de 2 general-

forsamlinger. Det er heller ikke en betingelse, at der er rigtig mange medlemmer tilstede. Det er 

kun en betingelse, at man har indkaldt korrekt og det er der gjort. 

… 

… Jeg vil derfor straks skride til afstemning. Det er enstemmigt vedtaget og kan straks tages i brug 

fremover. Jeg siger tak til forsamlingen." (Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Forslaget blev således anset for vedtaget. Som det ses, var der mellem den ordinære og den ekstraordinære 

generalforsamling ikke mødt nogen medlemmer op, som stemte nej til forslaget. 

 

1.2.2 Forberedelse af urafstemningen vedrørende indførelse af brevstemmer 

Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtægtsændring vedrørende brevstemmer, efter at bestyrelsen som reaktion 

på nærværende sag havde udskudt generalforsamlingen den 30. april 2022, jf. herved ovenfor i afsnit 1.1.1. 

 

Samme dag, den 21. april 2022, hvor foreningen meddelte til retten, at generalforsamlingen var udskudt, 

udsendte bestyrelsen en meddelelse til medlemmerne herom (bilag 38, også omtalt ovenfor i afsnit 1.1.1; 

meddelelsen blev igen udsendt til medlemmerne den 26. april 2022): 

 
"Bestyrelsen anerkender, at der udover spørgsmålet om bestyrelsens brug af fuldmagter er tvivl om, 

hvorvidt vedtægtsbestemmelsen om fuldmagter i det hele taget er gyldigt vedtaget tilbage i 2017. 

Disse spørgsmål, der er genstand for medlemmets anlagte forbudssag mod foreningen, kan kun 

finde sin endelige afgørelse ved en domstol. 

… 

Det var blandt andet alle disse spørgsmål om fuldmagterne, bestyrelsen søgte afklaret gennem 

forslaget om nye vedtægter ved urafstemningen i foråret. Som bekendt manglede foreningen kun 

10 stemmer for godkendelse af de nye vedtægter, og i mangel af anden gyldig vedtagelse er be-

styrelsen forpligtet af vedtægternes nuværende ordlyd om bestyrelsens adgang til at stemme på 

fuldmagter. 

… 

Foreningens advokat har herefter opnået en aftale med medlemmet på Skadevænget, der har an-

lagt forbudssagen, om, at sagen foreløbigt stilles i bero. Derved påløber der ikke yderligere udgifter 

for foreningen. 

 

Bestyrelsen vil så benytte den mellemliggende periode til at få skabt en afklaring af vedtægternes 

bestemmelser, så foreningens medlemmer fremover og til den ordinære generalforsamling har en 
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sikker grund at stå på. Denne afklaring vil naturligvis kræve en vedtægtsændring vedrørende bru-

gen af fuldmagter, hvilken ændring bestyrelsen vil søge gennemført ved en ny urafstemning til 

afholdelse inden sommerferien." (Understreget her, originale fremhævninger med fed) 

 

Bestyrelsen varslede således et forslag om en vedtægtsændring vedrørende fuldmagtsordningen. I lighed med 

en lang række af sagens øvrige bilag tog bestyrelsen usande og vildledende oplysninger i brug. 

 

Det er selvsagt ikke rigtigt, at bestyrelsen er forpligtet til at indsamle et ubegrænset fuldmagter eksklusivt fra 

medlemmer, hvis stemmeafgivelse bestyrelsen har instrueret, og hvor fuldmagterne bl.a. indeholder fuldmagt 

til, at bestyrelsen kan stemme på sig selv, og blankofuldmagt/generalfuldmagt, jf. bilag 5. Tværtimod har be-

styrelsen pligt til ikke at gøre dette. (Og dirigenterne på foreningens tidligere generalforsamlinger har haft pligt 

til at nægte brug af disse fuldmagter, heriblandt foreningens advokat, som i 2021 dog i stedet lod sig vælge af 

220 fuldmagter og derefter lod dem afgøre samtlige afstemninger, hvortil de blev anvendt, jf. bilag 15.) 

 

Bestyrelsen bruger de urigtige bemærkninger som trussel over for medlemmerne om, at hvis den varslede 

vedtægtsændring ikke vedtages, så vil bestyrelsen indsamle og anvende fuldmagter. 

 

Det er heller ikke rigtigt, at der er "opnået" nogen "aftale" mellem foreningens advokat og undertegnede. 

Bestyrelsen bruger det til at rose sig selv, men sandheden er som bekendt, at foreningen ensidigt anmodede 

om berostillelse, og at der ikke var anden mulighed end at tiltræde dette (foreløbigt), eftersom sagsgenstanden 

var (midlertidigt) ikke-eksisterende.  

 

Den 1. maj 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup en meddelelse til medlemmerne (bilag 43): 

 
"I skrivende stund er der som meddelt ved at blive trykt og udsendt en urafstemning om vedtægts-

ændring i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk. 

 

I denne forbindelse anbefaler bestyrelsen at stemme JA til forslaget, som i sin helhed går ud på at 

fjerne bestemmelsen om fuldmagter til bestyrelsen. 

 

I samme anledning foreslås det, at medlemmerne i stedet kan brevstemme. 

 

Dette er og må være den mest demokratiske proces som findes. 

… 

Det svarer til at gå til bla. folketingsvalg, hvor I selv sætter jeres krydser på en stemmeseddel." 

(Understreget her, originale fremhævninger med fed) 

 

Dette var den første meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. Det fremgår, at bestyrelsen roser sig selv for at foreslå en ordning, "hvor I 

selv sætter jeres krydser". Imidlertid er sammenligningen med folketingsvalg vildledende, da brevstemmer til 

et folketingsvalg afgives, efter at valgmulighederne har været til debat, og vælgerne har modtaget balanceret 

information, hvilket ikke er tilfældet her. 

 

Den 4. maj 2022 udsendte bestyrelsen en meddelelse til medlemmerne (bilag 44): 
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"Udgifter i forbindelse med forbudsbegæring til retten fra et medlem i Skadevænget mm. 

… 

I forbindelse med, at et medlem fra Oppositionen på Skadevænget havde fremsendt forbudsbegæ-

ring til retten forud for den ordinære generalforsamling er det nødvendigt at meddele foreningens 

medlemmer, at foreningen dd. har modtaget en faktura på kr. 106.000,- fra foreningens advokat 

vedr. bistand. 

 

Endnu engang må foreningen bruge ikke budgeterede beløb, idet en mindre gruppe ikke vil ac-

ceptere demokratiet og de valgte til at varetage foreningens interesser. 

 

Kunne bestyrelsen have foretaget sig anderledes i denne forbindelse ? 

 

Nej - desværre ikke. 

 

Ved en sag i retten er foreningen nødsaget til at hyre en advokat. 

 

I denne forbindelse var sagen en hastesag og de mange dokumenter ca. 300 fremsendt i sagen 

skulle gennemgås samtidig med telefonmøder med retten og medlemmet. 

… 

Til orientering vil medlemskredsen naturligvis blive gjort bekendt med samtlige udgifter, som Op-

positionen er årsag til i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. 

 

Skulle Oppositionen fortsætte med at chikanere bestyrelsen og foreningens medlemmer, samar-

bejdspartnere dsl. med økonomiske tab til følge kan vi risikerer, at vi må opkræve et større med-

lemsbidrag. 

 

Det er ikke bestyrelsens hensigt, at foreningens medlemmer skal bruge unødvendige økonomiske 

ressourcer, men desværre en nødvendighed, når foreningen modtager en stævning eller som vi så 

sidste år, hvor den gamle bestyrelse fik et mistillidsvotum på generalforsamlingen. 

… 

Tænk, hvad vi i foreningen kunne bruge alle de penge til, hvis mindretallet ville acceptere flertal-

lets demokratiske beslutninger. 

 

Forsøges der bevidst, at dræne pengekassen for at få det til at ligne at bestyrelsen ikke kan varetage 

økonomien i foreningen ? Meget tyder på det." (Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Foreningens advokat har indgivet i alt ét formalitetsprocesskrift på 5 sider og har deltaget i ét retsmøde af ca. 

20 minutters varighed, hvor han oplyste, at han ikke havde læst sagen. I fald det er korrekt, at foreningen har 

modtaget en faktura på 106.000 kr., så angår den nødvendigvis meget andet ud over arbejdet med nærvæ-

rende retssag. 

 

Der indgår ikke "mange dokumenter ca. 300" i sagen. Foreningens advokat har i processkrift af 20. april 2022, 

side 3, opgjort det samlede antal processkrifter til 6 og det samlede antal sider til 220 (hvortil kommer de to 

formalitetsprocesskrifter på i alt 10 sider). Der er ikke tale om en tastefejl, idet Henrik Kirkestrup efterfølgende 

oplyste i foreningens Facebook-gruppe, at "Sagen er utrolig kompleks og Retten meddelte, at sagen skulle 
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køre, og foreningen skulle inden 24 timer fremsende sagsproces og møde ved telefonmøde. På dette tidspunkt 

var der mere end 300 dokumenter, som skulle gennemgås på 24 timer." Tallet er frit opfundet. Det er uvist, 

hvorfor Henrik Kirkestrup fandt behov for usandheder og ikke bare oplyste om de 220 sider og om, at forenin-

gens advokat ikke havde læst dem. 

 

Foreningens bestyrelse har i årevis nægtet at forholde sig til indsigelser over for fuldmagterne og har opfordret 

medlemmerne til at indlede retsforfølgning. Når sagen så kommer, anerkender bestyrelsen uden videre, at 

ordningen er problematisk og tvivlsom, og ønsker ikke at føre sagen. Ikke desto mindre udlægger bestyrelsen 

over for medlemmerne sagen som chikane, som manglende demokrati og som forsøg på at dræne foreningens 

kasse. 

 

Bemærkningerne fra bestyrelsen er stort set i det hele usande, misvisende og illoyale. Disse bemærkninger 

skulle forsvare bestyrelsens beslutning om at bruge betydelige beløb af foreningens midler på unødvendige 

retssager, som bestyrelsen selv har fremprovokeret. Samtidig gøder bemærkningerne jorden for bestyrelsens 

ønske om at få indført brevstemmer, idet bemærkningerne efterfølgende bliver brugt til at skræmme medlem-

merne til at stemme ja, jf. nedenfor i afsnit 1.2.3 og 1.2.4. 

 

1.2.3 1. runde af urafstemningen vedrørende indførelse af brevstemmer 

Den 9. maj 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup indkaldelse til urafstemning om vedtægtsændring 

(bilag 45 er en indskanning af den fysiske version; materialet blev samtidig udsendt elektronisk): 

 
"Bestyrelsen gør særligt opmærksom på, at foreningen fremadrettet risikerer at skulle anvende 

væsentlige rådgiveromkostninger på afklaring af fortolknings spørgsmål m.v. vedrørende de nu-

værende vedtægter (i forbindelse med retssag m.v.), hvis ikke ændringerne vedtages. 

 

Bestyrelsen opfordrer derfor på det kraftigste til, at alle stemmer "FOR" til forslagene 

… 

Bestyrelsen anbefaler at stemme "JA/FOR" til de nye vedtægtsforslag." (Originale 

fremhævninger med fed, understregning og større skrifttype) 

 

Bestyrelsen lagde således allerede i indkaldelsen ud med at skræmme medlemmerne til at stemme ja ved at 

true dem med omkostninger, hvis de stemte nej, jf. herved ovenfor i afsnit 1.2.2 vedrørende bilag 44. Fristen 

for at afgive stemme var den 23. maj 2022. 

 

Dette var den anden meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. 

 

Stemmesedlen så således ud: 
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Fysisk stemmeseddel (bilag 45, side 6) Digital stemmeseddel 

(bilag 45, side 8) 

 

Som det ses, havde bestyrelsen anført direkte på stemmesedlen med fremhævet tekst og farvekoder, hvad 

medlemmerne skulle stemme. 

 

Den 12. maj 2022 udsendte Henrik Kirkestrup endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 46): 

 
"I forbindelse med urafstemningen om ændring af vedtægten skal vi henlede opmærksomheden 

på, at der kan stemmes via foreningens hjemmeside. Ved at anvende stemmemuligheden på for-

eningens hjemmeside er du sikker på, at din stemme kommer frem til foreningens Statsautoriserede 

revisor i tide. 

 

Du kan stemme ved at klikke her.... 

 

Bestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja/for til ændringerne, som forhåbentlig vil være 

med til, at vi i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby kan afskaffe problematikken omkring 

spørgsmålet til fuldmagter til bestyrelsen og derimod tilføje brevstemmer, hvor medlemmerne 

selv bestemmer over deres stemmemulighed for hvert enkelt punkt på dagsordenen." (Originale 

fremhævninger med fed; understreget her bortset fra linket; det blå er et link) 

 

Dette var den tredje meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. Igen roser Henrik Kirkestrup sig selv for at foreslå en ordning, "hvor med-

lemmerne selv bestemmer over deres stemmemulighed". 

 

Den 15. maj 2022 udsendte bestyrelsen endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 47): 

 
"I skrivende stund er der som meddelt udsendt til en urafstemning om vedtægtsændring i Grund-

ejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk. 

 

I denne forbindelse anbefaler bestyrelsen naturligvis til at stemme JA til forslaget, som i sin helhed 

går ud på at fjerne bestemmelsen om fuldmagter til bestyrelsen. Et ønske oppositionen har ønsket 
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længe. Hvorfor Oppositionen nu opfordrer til at stemme nej giver ingen mening. Skulle forslaget 

ikke blive vedtaget kan dette være et udtryk for, at nej stemmerne ønsker at fuldmagter til bestyr-

lesen ønskes bibeholdt. 

 

I samme anledning foreslås det, at medlemmerne i stedet kan brevstemme. 

… 

Bestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja/for til ændringerne, som forhåbentlig vil være 

med til, at vi i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby kan afskaffe problematikken omkring 

spørgsmålet til fuldmagter til bestyrelsen og derimod tilføje brevstemmer, hvor medlemmerne 

selv bestemmer over deres stemmemulighed for hvert enkelt punkt på dagsordenen. 

… 

I mellemtiden har en gruppe medlemmer afholdt dialogmøde, med henblik på at udstille forenin-

gens bestyrelse, fordrejet sandheden om foreningens drift heriblandt om foreningens hjertestertere 

og kommer med generalle urigtige oplysninger. Indtil videre har bestyrlsen ikke fået forelagt et 

eneste dokumenteret tilfælde, hvor bestyrelsen eller den tidligere bestyrelse har begået forkerte 

handlinger. 

… 

Bestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme ja." 

(Originale fremhævninger med fed; understreget her bortset fra links; det blå er links) 

 

Dette var den fjerde meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. 

 

Bestyrelsen angriber her medlemmer, der stemmer nej, og anfører, at "Skulle forslaget ikke blive vedtaget kan 

dette være et udtryk for, at nej stemmerne ønsker at fuldmagter til bestyrlesen ønskes bibeholdt." Imidlertid 

er bestyrelsen udmærket klar over, at medlemmer, der stemmer nej, ikke gør det, fordi de foretrækker ordnin-

gen med fuldmagter til bestyrelsen, men fordi der er væsentlige bekymringer i relation til den foreslåede ord-

ning med brevstemmer. Bemærkningen er samtidig en gentagelse af truslen om, at hvis forslaget ikke vedtages, 

så vil bestyrelsen indsamle og anvende fuldmagter. 

 

Henrik Kirkestrup benytter også lejligheden til at rose sig selv og tilsværte sine politiske modstandere. 

 

Den 19. maj 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 48): 

 
"Vi er midt i en urafstemning, hvor vi forhåbentligt får fjernet fuldmagter til bestyrelsen og i stedet 

får indført brevstemmer. Hvis denne urafstemning ikke bliver vedtaget, vil der på den ekstra ordi-

nære generalforsamling kunne blive anvendt fuldmagter til bestyrelsen. 

 

Et medlem har tidligere på året bekostet foreningen for mere end 100.000 kr. og det må forventes, 

at sagen igen blusser op fra dette medlem. Skulle dette ske, kan vi igen forvente, at der skal bruges 

kr. 100.000 eller mere, da sagen så vil blive afgjort i retten uden at blive udsat som bestyrelsen 

sørgede for sidst. Sker dette vil vi på baggrund af den ekstra ordinære generalforsamling angiveligt 

risikerer at bruge et sted mellem ca. 50.000 - 180.000 kr. blot for at mødes 2 måneder før den 

ordinære generalforsamling." (Understreget her) 
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Dette var den femte meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen fortalte medlemmerne, hvad de skulle 

stemme. 

 

Igen truer Henrik Kirkestrup medlemmerne med omkostninger og med fuldmagter til bestyrelsen, hvis ikke 

medlemmerne stemmer ja. 

 

Meddelelsen angik samtidig en begæring om ekstraordinær generalforsamling med afsættelse af bestyrelsen 

på dagsordenen, der er nævnt nedenfor i afsnit 1.3.2. Med meddelelsen iværksatte Henrik Kirkestrup et af 

flere tiltag for at påvirke de medlemmer, der havde deltaget i begæringen, til at "tilbagekalde" deres tilkende-

givelser. (Dette uanset at en "tilbagekaldelse" ikke har nogen retlig virkning, jf. vedtægtens punkt 19.1 i bilag 

7, side 10. Det afgørende er antallet af afleverede tilkendegivelser, og midlet, hvis man fortryder, er at udeblive 

fra den ekstraordinære generalforsamling eller at møde op og stemme nej.) 

 

Den 21. maj 2022 kl. 08:45 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup endnu en meddelelse til medlemmerne 

(bilag 49): 

 
"Bestyrelsen gør særligt opmærksom på, at foreningen fremadrettet risikerer at skulle anvende 

væsentlige rådgiveromkostninger på afklaring af fortolknings spørgsmål m.v. vedrørende de nu-

værende vedtægter (i forbindelse med retssag m.v.), hvis ikke ændringerne vedtages. 

 

Bestyrelsen opfordrer derfor på det kraftigste til, at alle stemmer "FOR" til forslagene 

… 

Bestyrelsen anbefaler at stemme "JA/FOR" til de nye vedtægtsforslag." (Originale fremhævninger 

med fed og understregning) 

 

Dette var den sjette meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. Endnu engang fremsættes truslen om omkostninger, hvis der stemmes nej. 

 

Den 21. maj 2022 kl. 09:11 udsendte bestyrelsen endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 50). I medde-

lelsen er oplyst, at bestyrelsen har "anmodet foreningens advokat om en skrivelse til foreningens medlemmer". 

 

I det vedhæftede brev af 21. maj 2022 fra foreningens advokat er bl.a. anført (bilag 51): 

 
"Til medlemmerne i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk 

… 

Anbefalingen gik herefter på, at usikkerheden [om lovligheden af bestyrelsens indsamling af fuld-

magter] kunne imødegås ved at den tidligere mulighed for at afgive bestyrelsesfuldmagt blev er-

stattet med at medlemmerne fremadrettet får mulighed for at afgive stemme efter eget ønske uanset 

bestyrelsens anbefaling (brevstemme). 

 

Dette er temaet er på den verserende urafstemning og det er mit store håb, at denne bliver vedta-

get." (Understreget her, originale fremhævninger med fed, vores tilføjelse i firkantet parentes) 

 

Dette var den syvende meddelelse fra bestyrelsen - denne gang via misbrug af foreningens (ikke bestyrelsens) 

advokat - hvorved bestyrelsen fortalte medlemmerne, hvad de skulle stemme. 
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Den 21. maj 2022 kl. 14:39 sendte undertegnede Helle Ginnerup-Nielsen en indsigelse til bestyrelsen over 

for urafstemningen (bilag 52). Den 21. maj 2022 kl. 18:54 afviste Henrik Kirkestrup indsigelsen (bilag 53). 

 

Den 23. maj 2022, afstemningens sidste dag, udsendte bestyrelsen endnu en meddelelse til medlemmerne 

(bilag 54): 

 
"Bestyrelsen har lyttet til oppositionen for så vidt angår at få fjernet fuldmagter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen anbefaler naturligvis medlemmerne at stemme for / ja til urafstemningen i håb om, at 

vi kan få afsluttet problematikken i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Som-

merby Vandværk vedr. fuldmagterne." (Understreget her, originale fremhævninger med fed) 

 

Dette var den ottende meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. 

 

Bestyrelsen roser sig selv for at have lyttet til "oppositionen" vedrørende fuldmagterne. Sandheden er dog, at 

forslaget alene var forårsaget af, at bestyrelsen ved netop ikke at lytte til nogen har fremprovokeret nærværende 

retssag (der burde have været unødvendig). 

 

Den 29. maj 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup en meddelelse til medlemmerne (bilag 55). Af 

meddelelsen fremgår, at quorumkravet på deltagelse af 2/3 af foreningens medlemmer (586 medlemmer ud 

af 879) ikke var opfyldt, mens majoritetskravet på flere end 2/3 af de afgivne stemmer var opfyldt (med 

69,73 %). Materiale til 2. runde af afstemningen var derfor under klargøring. 

 

1.2.4 2. runde af urafstemningen vedrørende indførelse af brevstemmer 

Den 3. juni 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup en meddelelse til medlemmerne vedrørende 

2. runde af urafstemningen (bilag 56): 

 
"Bestyrelsen anbefaler at stemme "JA" til bestyrelsens forslag. 

… 

Bestyrelsen håber på, at flertallet vil sikre, at vi får ændret vedtægtens bestemmelse således vi ikke 

længere skal debattere fuldmagter til bestyrelsen og vi kan få en generalforsamling til september, 

hvor det er de fremmødte og brevstemmerne, som afgør fremtiden for Grundejerforeningen Velle-

rup Sommerby og ikke mindst vores Vandværk. 

 

Kære medlemmer, las os sammen slutte diskutioner om fuldmagter til bestyrelsen og i stedet give 

medlemmerne mulighed for at brevstemme." (Understreget her) 

 

Dette var den niende meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. Igen er medtaget truslen om fuldmagter, hvis der ikke stemmes ja. 

 

Den 6. juni 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup det fysiske afstemningsmateriale til 2. runde (bi-

lag 57): 
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"Bestyrelsen gør særligt opmærksom på, at foreningen fremadrettet risikerer at skulle anvende 

væsentlige rådgiveromkostninger på afklaring af fortolkningsspørgsmål m.v. vedrørende de nuvæ-

rende vedtægter (i forbindelse med retssag m.v.), hvis ikke ændringerne vedtages. 

 

Bestyrelsen opfordrer derfor på det kraftigste til, at alle stemmer "JA/FOR" til forslagene 

… 

Bestyrelsen anbefaler at stemme "JA/FOR" til de nye vedtægtsforslag." (Originale 

fremhævninger med fed, understregning, farve og større tekst) 

 

Dette var den tiende meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. Atter er truslen om omkostningerne, hvis der stemmes nej, medtaget. 

 

Stemmesedlen så ud som følger: 

 

 

 

 
Fysisk stemmeseddel ("JA" er med anden farve) (bilag 57, side 6)  Digital stemmeseddel 

(bilag 57, side 7) 

 

Som det ses, havde bestyrelsen igen anført direkte på stemmesedlen med fremhævet tekst, hvad medlem-

merne skulle stemme. Endvidere havde bestyrelsen påført "hjælpende" symboler og igen farvekoder. 

 

Ligeledes den 6. juni 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup endnu en meddelelse til medlemmerne 

(bilag 58): 

 
"Bestyrelsen anbefaler at stemme "JA" til bestyrelsens forslag. 

… 

Bestyrelsen håber på, at flertallet vil sikre, at vi får ændret vedtægtens bestemmelse således vi ikke 

længere skal debattere fuldmagter til bestyrelsen og vi kan få en generalforsamling til september, 

hvor det er de fremmødte og brevstemmerne, som afgør fremtiden for Grundejerforeningen Velle-

rup Sommerby og ikke mindst vores Vandværk. 
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Kære medlemmer, lad os sammen få afsluttet diskussionen om fuldmagter til bestyrelsen og i stedet 

give medlemmerne mulighed for at brevstemme." (Original fremhævning med fed) 

 

Dette var den ellevte meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. 

 

Den 10. juni 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 59): 

 
"I samme forbindelse gør bestyrelsen opmærksom på den netop igangværende 2. Runde i forbin-

delse med urafstemning om bortskaffelse af fuldmagter til bestyrelsen og istedet tilføje brevstem-

mer. 

 

Bestyrelsen har hørt fra medlemmer, som ønsker debat om emnet, som indtil videre nu har det 

været debatteret de sidste 5 år. Så mon ikke vi kan foretage en afstemning uden yderligere debat 

om fuldmagter til bestyrelsen. 

 

Lad os få fuldmagterne til bestyrelsen fjernet og den størst mulige måde for demokrati indført i 

Vellerup Sommerby. 

 

Bestyrelsen opfordrer naturligvis til at stemme ja til bestyrelsen forslag, som blandt andet er frem-

bragt efter at bestyrelsen har lyttet til medlemskredsen. Der kan stemmes via foreningens hjemme-

side ved at trykke her...." (Understreget her bortset fra linket; det blå er et link) 

 

Dette var den tolvte meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. 

 

Det kan måske undre, at foreningens bestyrelse har udsendt et så stort antal meddelelser til medlemmerne, 

der indeholder massiv og ensidig propaganda for bestyrelsens ønskede resultat, samtidig med at der fra for-

eningen ikke er tilflydt medlemmer en eneste oplysning om andre synspunkter. 

 

Forklaringen herpå findes i denne meddelelse: Bestyrelsen har udtrykkeligt nægtet at lade andre end sig selv 

komme til orde. Begrundelsen er den vildledende, at debat om fuldmagter til bestyrelsen er unødvendig. 

 

Bestyrelsen er udmærket klar over, at ønsket om at lade andre end bestyrelsen komme til orde ikke er knyttet 

til fuldmagterne, men til den foreslåede ordning med brevstemmer. Brevstemmer skal afgives forlods, baseret 

på information fra bestyrelsen. Det forudsætter, at denne information er loyal og balanceret. 

 

Er det en god ide med brevstemmer, der skal afgives inden generalforsamlingen, når bestyrelsen monopoliserer 

kommunikationskanalerne? Er det en god ide med brevstemmer, når stemmerne skal afgives til bestyrelsen og 

være under dens kontrol og i dens varetægt? Er det relevant at overveje alternativer, så som en udvidelse af 

enkeltmandsfuldmagtsordningen eller andet? Er det relevant at overveje tilpasninger, f.eks. så brevstemmer i 

det mindste ikke skal sendes til bestyrelsen, men til en uvildig optæller? 

 

Disse og andre overvejelser, og selve deres eksistens, har bestyrelsen kontant og effektivt undertrykt. 
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Den 12. juni 2022 sendte undertegnede Helle Ginnerup-Nielsen indsigelse nr. 2 til bestyrelsen over for uraf-

stemningen (bilag 60). Bestyrelsen har ikke besvaret indsigelsen. 

 

Den 14. juni 2022 udsendte bestyrelsen endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 61): 

 
"Bestyrelsen har lyttet til oppositionen for så vidt angår at få fjernet fuldmagter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen anbefaler naturligvis medlemmerne at stemme for / ja til bestyrelsens forslag på uraf-

stemningen i håb om, at vi kan få afsluttet problematikken i Grundejerforeningen Vellerup Som-

merby og Vellerup Sommerby Vandværk vedr. fuldmagterne." (Original fremhævning med fed) 

 

Dette var den trettende meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. Igen er medtaget den urigtige bemærkning om, at "Bestyrelsen har lyttet 

til oppositionen", jf. ovenfor om bilag 54. 

 

Den 17. juni 2022 udsendte bestyrelsen endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 62): 

 
"Bestyrelsen har lyttet til oppositionen for så vidt angår at få fjernet fuldmagter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen anbefaler naturligvis medlemmerne at stemme for / ja til urafstemningen i håb om, at 

vi kan få afsluttet problematikken i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Som-

merby Vandværk vedr. fuldmagterne og dermed kan få afsluttet denne sag og samtidig kan få 

afviklet generalforsamlingen i september 2022 uden brug af fuldmagterne til bestyrelsen." (Original 

fremhævning med fed) 

 

Dette var den fjortende meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte med-

lemmerne, hvad de skulle stemme. Igen er medtaget den urigtige bemærkning om, at "Bestyrelsen har lyttet 

til oppositionen", jf. ovenfor. 

 

Den 19. juni 2022 udsendte bestyrelsen endnu en meddelelse til medlemmerne (bilag 63): 

 
"Bestyrelsen har lyttet til oppositionen for så vidt angår at få fjernet fuldmagter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen anbefaler naturligvis medlemmerne at stemme for / ja til bestyrelsens forslag i uraf-

stemningen i håb om, at vi kan få afsluttet problematikken i Grundejerforeningen Vellerup Som-

merby og Vellerup Sommerby Vandværk vedr. fuldmagterne. 

 

Du kan afgive din stemme indtil i morgen aften den 20. juni 2022 kl. 23:59:59. 

 

Vi har erfaret, at Post Nord ikke er de hurtigste til at få afleveret konvolutter. Har du derfor frem-

sendt din konvolut inden for de nærmeste dage, anbefales det, at stemme via foreningens hjem-

meside. Konvolutter som ikke er nået frem i dag [en søndag] vil ikke blive talt med." (Original 

fremhævning med fed, understreget her, vores tilføjelse i firkantet parentes) 

 

Dette var den femtende meddelelse fra bestyrelsen, hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger fortalte 

medlemmerne, hvad de skulle stemme. Igen er medtaget den urigtige bemærkning om, at "Bestyrelsen har 

lyttet til oppositionen", jf. ovenfor. 
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Af denne meddelelse fremgår desuden, at bestyrelsen for fysiske stemmer afskar stemmer på afstemningens 

sidste dag. Dette er åbenlyst ulovligt, og begrundelsen herfor er ukendt. Det er dog en kendsgerning, som er 

bestyrelsen bekendt, at medlemmer, der har stemt nej, i vidt omfang har gjort dette ved fysiske stemmer, idet 

de er bekymrede for sikkerheden ved foreningens hjemmeside, der kontrolleres af Henrik Kirkestrup. 

 

Den 23. juni 2022 udsendte bestyrelsen v/Henrik Kirkestrup afstemningsresultatet (bilag 64): 

 

"Stemmerne fordeles således:  

Ja 392 67,70 % 

Nej 186 32,13 % 

Blank 1 0,17 % 

 579 100,00 % 

Ugyldige, i alt 15"  

 

Det blev således rapporteret fra bestyrelsen, at flere end de påkrævede 2/3 havde stemt ja, og at vedtægtsæn-

dringen dermed var vedtaget. Med 579 gyldige stemmer medførte 2/3-majoritetskravet, at der skulle 386 stem-

mer til for vedtagelse. Forslaget blev dermed ifølge bestyrelsen vedtaget med en margen på 6 stemmer, og 

hvor 15 stemmer var erklæret ugyldige på et ikke oplyst grundlag, der muligvis inkluderer stemmer fra med-

lemmer i fabrikeret restance, jf. herom i processkrift III af 10. april 2022, afsnit 1 med bilag 19 og 20. 

 

Samtidig blev vedtægten revideret pr. 22. juni 2022 med indskrivning af det ændrede punkt 21.4 (bilag 36). 

 

Den 25. juni 2022 sendte vi indsigelse nr. 3 til bestyrelsen over for urafstemningen (bilag 65). Bestyrelsen har 

ikke besvaret indsigelsen. 

 

1.3 Sikkerheden og pålideligheden af brevstemmer 

Den brevstemmeordning, som ifølge foreningens bestyrelse er vedtaget ved den netop overståede urafstem-

ning, indebærer, at medlemmerne afgiver forlodsstemmer til bestyrelsen, som har stemmerne under sin kontrol 

og i sin varetægt. Fysiske stemmer skal sendes til bestyrelsen pr. brev, og elektroniske stemmer skal sendes til 

bestyrelsen via foreningens hjemmeside

 

 

I den sammenhæng er det selvsagt afgørende, at der ikke er nogen rimelig tvivl om, hvorvidt stemmer behand-

les sikkert og pålideligt. 
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1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han bekræftede, at det specielt var omkring tidspunkter, hvor der skulle ske noget i grundeejerfore- 

ningen, at han havde 

 

 

I sin  anfører  følgende: 

 
"Det bekræftes hermed, at jeg, undertegnede … boende … 

har 
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 Grundejerforeningen 

Vellerup Sommerby  

 

 de 

politiske forhold i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. 

. 

 

Som eksempler på  kan nævnes følgende: 

 

(i) 

 sex . 

 

 

(ii) 

. 

 

(iii)  af politisk karakter 

 sexydelser

 

(iv) 

. 

 

(v) 
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 ødelægge 

medlemmets forretning og ramme ham på levebrødet. 

 

 

 

 

(vi) 

 

 

 

 

 politisk formål 

 

(vii) 

 beskyldninger om strafbare forhold: 

 

 

 

 egnet til at ødelægge et medlems 

forretning og ramme hende på levebrødet. 

 

Efter at 
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 for at opnå 

politisk vinding. 

 

  

 
"han begyndte at fable om at det ikke var ulovligt at 

 det var han i sin fulde ret til. Jeg advarede ham imod at optrappe situationen, men 

jeg tror ikke jeg havde held med det." (Understreget her) 

 

 

 

1.3.2 2021 og årene op til: Formandsskifte i foreningen 

Henrik Kirkestrup var  ikke medlem af Grundejerforeningen Vellerup 

Sommerby. Han blev medlem, da han ved skøde af 29. september 2021 overtog en ejendom inden for for-

eningens område fra, efter det oplyste, sin fader, Allan Kirkestrup, der som nævnt er foreningens tidligere 

mangeårige formand. 

 

Forud for sit medlemskab af foreningen har Henrik Kirkestrup desuagtet og øjensynlig, sammen med Allan 

Kirkestrup, haft en opfattelse af et politisk og faktisk ejerskab over foreningen. Henrik Kirkestrup er i dag lønnet 

formand for foreningen og har desuden gennem en årrække, under Allan Kirkestrups formandskab, opnået, at 

en del af hans personlige indkomst hidrører direkte eller indirekte fra foreningen og dens medlemmer. 

 

Henrik Kirkestrup har således før og efter sin indtagelse af formandsposten haft politisk og økonomisk interesse 

i at bevare sin faders og sin egen rolle i foreningen, herunder ved at "håndtere" politiske modstandere. 

 

Til illustration af Henrik Kirkestrups opfattelse af sin rolle i foreningen fremlægges som bilag 77 en besked fra 

Henrik Kirkestrup i august 2018 til et foreningsmedlem: 
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"[Medlem], du skal slet ikke blande i dig i hvordan min far os jeg kører foreningen, du er jo psy-

kopat!, alle ved at min far er ærligheden selv mens du er en løgner, en tyv og dømt for utallige 

kriminelle forhold. 

 

Hold din kritik for dig selv eller det går dig ilde." (Understreget her, vores tilføjelse i firkantet 

parentes) 

 

Kort efter at Henrik Kirkestrup i forbindelse med skødet af 29. september 2021 blev medlem af foreningen, 

blev der i perioden 15.-31. oktober 2021 afholdt bestyrelsesvalg (efter mistillid til bestyrelsen på generalfor-

samlingen 2021 og ved en urafstemning, hvis lovlighed er omtvistet i den nævnte retssag anlagt den 

25. maj 2022, sag BS-20261/2022-HIL). Her blev Allan Kirkestrup valgt som formand, mens Henrik Kirkestrup 

med 79 stemmer fra en afdeling i foreningen blev valgt til foreningsbestyrelsen. 

 

Foreningens formand vælges ifølge foreningens vedtægt direkte af generalforsamlingen, dvs. af foreningens 

879 stemmer, og konstitueres således ikke af bestyrelsen. 

 

Herefter trådte Allan Kirkestrup den 9. november 2021 tilbage under sådanne omstændigheder, at Henrik 

Kirkestrup overtog formandsposten. 

 

Allan Kirkestrup havde tidligere, i foreningsbladet nr. 

 gjorde Allan Kirkestrup over for medlemmerne brug af 

usande og vildledende oplysninger og endog alvorlig tilsværtning af . 

 gentog Allan Kirkestrup disse usande og 

vildledende oplysninger og denne tilsværtning af 

. 

 

 i foreningsbladet nr. 1/2021, side 3, 1. spalte, næstsidste afsnit, oplyste Allan Kirkestrup vedrørende 

formandsposten, at "jeg viger gerne pladsen når en egnet kandidat melder sig. Der er faktisk et par emner af 

begge køn, men de er ikke helt klar til opgaven endnu." (bilag 79). I indlægget er endvidere en længere 

tilsværtning af Allan Kirkestrups modkandidat til formandsposten. 

 

Indlæggene sammen med de faktiske begivenheder efterlader ingen tvivl om, at Allan og Henrik Kirkestrup 

har anset formandsposten som deres at fordele. Forløbet op til og med formandsskiftet i november 2021 var 

således i realiteten og åbenlyst et nøje planlagt kup. 

 

Dette har medført et stort antal medlemmers utilfredshed. Henrik Kirkestrup er så kontroversiel, at der efter 

blot et halvt år var flere end 220 medlemmer, der den 17. maj 2022 begærede ekstraordinær generalforsamling 

med dagsorden om at afsætte bestyrelsen. Betingelsen for en ekstraordinær generalforsamling er, at "mindst 

1/4 af Foreningens medlemmer, der ikke er i restance til Foreningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret 

begæring med angivelse af dagsordenen", jf. vedtægtens punkt 19.1 (bilag 7, side 10). 
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Henrik Kirkestrup forestod selv behandlingen af begæringen og afviste at indkalde generalforsamlingen. Hen-

rik Kirkestrup har anført, at der var ugyldige tilkendegivelser som følge af bl.a. "tilbagekaldelser" (der imidlertid 

er uden retlig virkning, jf. ovenfor i afsnit 1.2.3 om bilag 48), men har hemmeligholdt dokumentation herfor 

og har nægtet at lade sin vurdering verificere af andre end intern revisor (en intern revisor, som foreningens 

advokat lod vælge ved kampvalg ved brug af 220 fuldmagter til bestyrelsen, jf. bilag 15, side 13, 1. afsnit). 

 

Disse forhold har været medvirkende til at give Henrik Kirkestrup og den øvrige bestyrelse et presserende 

behov for at styre kommunikationen over for den brede medlemskreds. 

 

1.3.3 2022: Fabrikering og anvendelse af falsk dokument for politisk vinding 

Dette kom til udtryk i forbindelse med urafstemningen om vedtægtsændringen om brevstemmer. 

 

For det første har bestyrelsen gennemført afstemningen under massiv påvirkning af medlemmerne, jf. nærmere 

ovenfor i afsnit 1.2.2-1.2.4. For det andet har Henrik Kirkestrup, midt under afstemningsprocessen, i den for-

bindelse  i øjemed af politisk vinding. 

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby udgiver kvartalsvist et blad kaldet "Vellerup Sommerby". Bladet tryk-

kes og sendes fysisk til de 879 medlemmers husstande, som omfatter estimeret flere end 1.500 personer og 

formentlig langt flere. Foreningens bestyrelse har oplyst at være redaktør for bladet, jf. meddelelse af 12. maj 

2022 fra Henrik Kirkestrup, side 1 midt (bilag 46). 

 

Endvidere offentliggøres bladet på foreningens hjemmeside vellerupsommerby.dk, som er åben for alle. Hen-

rik Kirkestrup er registrant på domænet og er webmaster på hjemmesiden. 

 

Den 30. maj 2022 offentliggjorde foreningens bestyrelse, at foreningsbladet nr. 2/2022 var tilgængeligt. Bladet 

fremlægges som bilag 80. 

 

Det viste sig, at der var taget et indlæg fra en privat, lukket Facebook-gruppe, af hvilken Henrik Kirkestrup 

ikke er medlem. Gruppens medlemmer er i vidt omfang politiske modstandere af Allan og Henrik Kirkestrup, 

idet foreningens officielle gruppe  ejes og drives af Henrik Kirkestrup, og i den officielle gruppe 

bliver kritiske indlæg slettet, og kritikere bliver smidt ud af gruppen. 

 

Det nævnte indlæg er blevet forsynet med falsk titel af "Læserbrev", hvorefter dette "læserbrev" er trykt i bladet 

(bladets side 21). Endvidere er indholdet af indlægget blevet forfalsket med indføjelse af billede og oplysninger 

om forfatterens adresse. Billedet er antagelig taget, uberettiget, fra forfatterens (ægte) Facebook-profil. 

 

Formålet med at bringe det falske og forfalskede læserbrev var, at Henrik Kirkestrup på de følgende sider i 

bladet, jf. bladets side 23 og 25, bruger "læserbrevet" som påskud for i en "kommentar" at rose sig selv og 

udtale sig negativt om sine politiske modstandere. 

 

Dette har været egnet at påvirke foreningens 879 medlemmers holdning til Henrik Kirkestrup og ikke mindst 

deres stemmeafgivelse i det tvungne retsforhold til ham og foreningen. 
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(Det bemærkes, at Henrik Kirkestrup, efter det oplyste, indtil videre benægter, at han har fabrikeret det falske 

læserbrev, idet han ifølge sig selv, og i strid med hans meddelelse af 12. maj 2022, ikke er redaktør for for-

eningsbladet, men han har i hvert fald anvendt falskneriet. 

) 

 

Samtidig med det falske og forfalskede læserbrev havde en række medlemmer indsendt ægte (ikke-falske og 

ikke-forfalskede) indlæg til optagelse i foreningsbladet nr. 2/2022. Disse indlæg blev afvist. Bl.a. blev et indlæg 

fra et medlem, der er tidligere præst, afvist med besked fra Henrik Kirkestrup om, at "Du må prædike et andet 

sted". 

 

Det vides ikke, hvorfor det er fundet nødvendigt at trykke et falsk og forfalsket "læserbrev" og samtidig afvise 

ægte læserbreve. Det kan dog, som nævnt, konstateres, at Henrik Kirkestrup har et presserende behov for at 

styre kommunikationen over for den brede medlemskreds. 

 

Det seneste foreningsblad nr. 2/2022 i bilag 80, som ikke er noget særtilfælde, illustrerer, at bladet fungerer 

som Henrik Kirkestrups personlige propagandakanal. Bladet indeholder det falske og forfalskede "læserbrev" 

og også brevet fra foreningens (ikke bestyrelsens) advokat i bilag 51, som foreningens bestyrelse har fået ud-

arbejdet med henblik på valgpropaganda vedrørende den omhandlede urafstemning, jf. ovenfor i afsnit 1.2.3. 

Derudover udgøres indlæggene i bladet udelukkende af indlæg fra Henrik Kirkestrup. De af indlæggene, der 

ikke er af rent praktisk/informativ karakter, består i det væsentlige af politisk propaganda i form af selvros og 

tilsværtning af modstandere, jf. indlæg på side 32-33, indlæg på side 35-36, indlæg på side 37, indlæg på 

side 43 og indlæg på side 49-54. Oplysningerne heri er i vidt omfang usande og/eller vildledende. 

 

2 ANBRINGENDER 

Til støtte for begæringen om forbud gør vi supplerende følgende gældende: 

 

For det første er brevstemmeordningen vedtaget i strid med foreningens vedtægt, dels fordi vedtægtens be-

stemmelse om urafstemninger selv er ugyldigt vedtaget, dels fordi urafstemninger under alle omstændigheder 

ikke kan anvendes til vedtægtsændringer som den omhandlede. Se afsnit 2.1. 

 

For det andet har foreningens bestyrelse i forbindelse med urafstemningen om indførelse af brevstemmeord-

ningen udøvet massiv manipulation af afstemningen. Dette er en så grov overtrædelse af bestyrelsens pligter 

over for foreningen og medlemmerne, at afstemningsresultatet også af den grund er ugyldigt. Se afsnit 2.2. 

 

For det tredje består der en sådan tvivl om, hvorvidt brevstemmer, der skal afgives til bestyrelsen og være 

under dens kontrol og i dens varetægt, vil blive behandlet sikkert og pålideligt, at ordningen af denne grund 

ikke kan tages i brug ved generalforsamlingen den 3. september 2022. Se afsnit 2.3. 

 

Med disse supplerende anbringender gør vi gældende, at betingelserne i retsplejelovens § 413 for meddelelse 

af forbud (fortsat) er opfyldt. 
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2.1 Brevstemmeordningen er vedtaget i strid med foreningens vedtægt 

Ovenfor i afsnit 1.2.1 er det gennemgået, at vedtægtens punkt 21.5 om urafstemninger blev indført ved to 

afstemninger på ordinær og ekstraordinær generalforsamling, der blev indkaldt samtidig, og som blev afholdt 

samme dag den 17. april 2010. 

 

Denne fremgangsmåde er i strid med vedtægtens punkt 22.2, der fastsætter kravene til en vedtægtsændring i 

to runder, jf. ordlyden "Såfremt det fornødne antal stemmer ikke er til stede, men mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger herefter". 

 

Det fremgår utvetydigt heraf, at den nye generalforsamling (2. runde) først kan indkaldes, når det vides, at 

vedtagelse i én runde ikke er mulig, jf. "Såfremt … indkaldes". 

 

Hele rationalet bag, at en vedtægtsændring kan vedtages uden quorumkrav i 2. runde, er jo, at de medlemmer, 

der ikke stemte i 1. runde (og derved bevirkede, at 2/3-quorumkravet for 1. runde ikke var opfyldt), er blevet 

behørigt advaret om, at vedtægtsændringen nu kan vedtages uden quorumkrav. 

 

Heraf følger, at vedtægtens punkt 21.5 som sådant er ugyldigt vedtaget og en nullitet. 

 

Dertil kommer - såfremt retten finder, at punkt 21.5 er gyldig (eller er ugyldig, men blot anfægtelig) - at be-

stemmelsen ikke kan anvendes til en vedtægtsændring som den omhandlede. 

 

Bestemmelsen blev foreslået af bestyrelsen under den forudsætning over for medlemmerne, at urafstemninger 

var til tilfælde, hvor der skal tages stilling til, om foreningen skal udvide sit formål eller foretage sig noget uden 

for sit formål, jf. ovenfor i afsnit 1.2.1. Den absolutte hovedregel er fortsat, at generalforsamlingsanliggender 

hører til på generalforsamlingen, hvilket dirigenten også stillede medlemmerne i udsigt, jf. "man skal ikke helt 

afskaffe generalforsamlingen. Man bør ikke bare brevstemme. Man har behov for den fysiske kontakt med en 

direkte debat." 

 

Afstemningen om den omhandlede brevstemmeordning angår en justering af foreningens egne procedurereg-

ler. Dette ligger inden for foreningens almindelige anliggender og er i strid med forudsætningen for urafstem-

ningsbestemmelsen. 

 

2.2 Foreningsbestyrelsen har utilbørligt påvirket afstemningen 

Videre gør vi gældende, at foreningsbestyrelsens massive, ensidige og illoyale påvirkning af urafstemningen 

er groft i strid med bestyrelsens pligter og medfører, at vedtægtsændringen af denne grund er ugyldig. 

 

Bestyrelsen har skrevet direkte på stemmesedlerne, hvad medlemmerne skulle stemme. 
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Bestyrelsen har udsendt ikke færre end 15 meddelelser til medlemmerne - det er mere end en hver anden dag 

over de 2 x 14 dage, afstemningen løb - hvori bestyrelsen med diverse fremhævninger har fortalt medlem-

merne, hvad de skulle stemme. Meddelelserne indeholder i vidt omfang usande og vildledende oplysninger.  

 

Bestyrelsen har misbrugt foreningens (ikke bestyrelsens) advokat til at udsende et brev til medlemmerne med 

propaganda for bestyrelsens ønskede udfald. 

 

Bestyrelsen har udtrykkeligt nægtet, med misvisende begrundelse, at lade andre end sig selv komme til orde. 

Der er fra foreningen, trods begrundede indsigelser, ikke udsendt et eneste ord om, hvad der kunne give 

anledning til at overveje at stemme andet end ja. 

 

Der henvises til afsnit 1.2.2-1.2.4 ovenfor. 

 

Med en margen på 6 stemmer er det utænkeligt, at forslaget var blevet vedtaget, hvis bestyrelsen havde vare-

taget sine opgaver på lovlig vis. 

 

Netop den måde, hvorpå foreningsbestyrelsen har gennemført den omhandlede urafstemning, er blandt de 

bekymringer, der gælder tilsvarende i relation til brevstemmer, og som bestyrelsen har undertrykt under af-

stemningen. 

 

Foreningen dækker en lille by og skal varetage interesserne for 879 ejendommes ejere, som tvangsmæssigt er 

medlemmer af foreningen. Foreningen berører medlemmernes væsentligste aktiver, nemlig deres faste ejen-

domme, og medlemmerne betaler betydelige beløb til foreningen, som beskæftiger sig med bl.a. anlægspro-

jekter i millionklassen. 

 

Bestyrelsen har, som alle foreningsbestyrelser, en almindelig loyalitetspligt over for foreningen og medlem-

merne. Herom hedder det i Foreningsretten af Ole Hasselbalch, side 236 (vedlagt 3.2): 

 
"[Afsnit IV Foreningsorganer og styringsfunktioner, 3. Den daglige ledelse i demokratiske forenin-

ger: Bestyrelsen, 3.2. Bestyrelsens arbejdsopgaver] 

… 

Loyalitetspligten 

 

Under arbejdet kunne det i visse sammenhænge være fristende for bestyrelsens enkelte medlem-

mer at nøjes med at tage højde for behovene i den medlemsgruppe, der har valgt dem. Det er 

imidlertid vigtigt at huske, at når man er valgt til bestyrelsen, træder man ud af sin hidtidige rolle 

og ind i en funktion, hvor man skal tage hånd om alle medlemmers interesser. Bestyrelsesmed-

lemmerne skal således i mangel af holdepunkt for andet i foreningsvedtægten624 være loyal over 

for alle medlemmer og ikke blot over for de medlemmer, som har valgt ham eller hende. 

 

I kravet om loyalitet over for foreningen ligger endvidere, at bestyrelseshvervet ikke må misbruges 

til bestyrelsesmedlemmers egne eller i øvrigt til foreningen uvedkommende formål.625 Se også 

ovenfor om de lovlige beslutningskriterier samt nedenfor om inhabilitet m.v. ved bestyrelsesmø-

derne. Et bestyrelsesmedlem må med andre ord ikke udnytte sin post i bestyrelsen til at varetage 
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væsentlige særinteresser, som iht. den måde, bestyrelsen efter vedtægten er sammensat på, strider 

imod de interesser, der skal varetages iht. foreningsformålet.626" (Understreget her, originale frem-

hævninger med kursiv) 

 

Loyalitetspligten udmønter sig bl.a. i, at bestyrelsen skal sørge for, at generalforsamlingen - herunder general-

forsamlinger til vedtægtsændring, som tilfældet er i nærværende sag, jf. vedtægtens punkt 22, blot afholdt som 

en urafstemning - gennemføres, uden at bestyrelsen favoriserer sig selv og sine egne interesser. Se Forenings-

retten af Ole Hasselbalch, side 211 midt (vedlagt 3), jf. forbudsbegæringen af 31. marts 2022, side 12 øverst: 

 
"[Afsnit IV Foreningsorganer og styringsfunktioner, 2. Den højeste foreningsmyndighed i demokra-

tiske foreninger: Generalforsamlingen, 2.2. Gennemførelsen - den formelle ramme for forhandlin-

gerne - medlemsrettigheder på generalforsamlingen, 2.2.2. Medlemsrettighederne] 

… 

Usaglig påvirkning af beslutningsprocessen 

 

Generalforsamlingen forudsættes at foregå under forhold, hvor den siddende foreningsledelse på 

loyal vis sikrer et forløb, der afspejler de holdninger, der forudsættes at blive udvundet af den 

forhandlings- og afstemningsproces, foreningsvedtægten lægger op til. Ledelsen må således ikke 

anvende foreningens ressourcer til at skævvride forløbet gennem begunstigelse af særinteresser, 

herunder foreningsledelsens egne." (Understreget her, original fremhævning med fed) 

 

Ud over denne almindelige loyalitetspligt er foreningen derudover også, som følge af at medlemskab er tvangs-

mæssigt, ligesom offentlige myndigheder underlagt principper om saglighed og lighed mv. Se Foreningsretten 

af Ole Hasselbalch, side 87 ff (vedlagt 3), jf. citat i forbudsbegæringen, side 14-15. 

 

Der er intet sagligt i bestyrelsens ageren, og bestyrelsens adfærd er i strid med alle principper om lighed. 

 

2.3 Brevstemmeordningen er usikker og upålidelig 

Det gøres gældende, at en brevstemmeordning, hvorunder medlemmernes stemmer skal afgives til bestyrelsen 

og være under dens kontrol og i dens varetægt, uanset hvad ikke kan tillades bragt i anvendelse. Der er en 

sådan tvivl om ordningens sikkerhed og pålidelighed, at der ikke vil være den nødvendige tillid til afstem-

ningsresultaterne. 

 

I sig selv er det uantageligt, at medlemmernes stemmer skal tilgå bestyrelsen. Flertallet af forslag til afstemning 

på generalforsamlingerne angår bestyrelsens forhold eller forhold, som bestyrelsen varetager. I Grundejerfor-

eningen Vellerup Sommerby er det endvidere standard, at andre stemmer end stemmer fra fysisk fremmødte 

skal angive navn og adresse, jf. f.eks. stemmesedlerne i bilag 45 og 57 fra den her omhandlede afstemning. 

Bestyrelsen skal selvsagt ikke sidde og føre logbog over, hvem der stemmer hvad. 

 

 

for at opnå 

politisk vinding i foreningssammenhæng og til at chikanere  medlemmerne. 

 



 
 

 
 

Side 30 

 anser sådanne metoder for at være legi-

time midler og ikke kan se problemet, jf. : "  begyndte at fable om at det ikke var 

ulovligt at  det var han i sin fulde ret til." 

 

3 DOKUMENTER 

Bilag 36 Revideret vedtægt af 22. juni 2022 for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

 

Bilag 37 Fra bestyrelsen om fuldmagtsordningen (på foreningens hjemmeside) 

 

Bilag 38 Meddelelse af 21. april 2022 fra bestyrelsen til medlemmerne 

 

Bilag 39 Vedtægt af 14. april 2007 for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 

 

Bilag 40 Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 17. april 2010 

 

Bilag 41 Indkaldelse til eventuel ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2010 

 

Bilag 42 Referat fra ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2010 

 

Bilag 43 Meddelelse af 1. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne  

 

Bilag 44 Meddelelse af 4. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 45 Meddelelse af 9. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden med indkaldelse til urafstemning om ved-

tægtsændring 

 

Bilag 46 Meddelelse af 12. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 47 Meddelelse af 15. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 48 Meddelelse af 19. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 49 Meddelelse af 21. maj 2022 kl. 08:45 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 50 Meddelelse af 21. maj 2022 kl. 09:11 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 51 Brev af 21. maj 2022 fra foreningens advokat til medlemmerne 

 

Bilag 52 Indsigelse nr. 1 af 21. maj 2022 kl. 14:39 fra Helle Ginnerup-Nielsen vedrørende urafstemningen 

 

Bilag 53 E-mail af 21. maj 2022 kl. 18:54 fra Henrik Kirkestrup med afvisning af indsigelsen 
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Bilag 54 Meddelelse af 23. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 55 Meddelelse af 29. maj 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 56 Meddelelse af 3. juni 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 57 Fysisk afstemningsmateriale af 6. juni 2022 til 2. runde af urafstemningen 

 

Bilag 58 Meddelelse af 6. juni 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 59 Meddelelse af 10. juni 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 60 Indsigelse nr. 2 af 12. juni 2022 fra Helle Ginnerup-Nielsen og Thomas Gønge vedrørende uraf-

stemningen 

 

Bilag 61 Meddelelse af 14. juni 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 62 Meddelelse af 17. juni 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 63 Meddelelse af 19. juni 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 64 Meddelelse af 23. juni 2022 fra bestyrelsen v/formanden til medlemmerne 

 

Bilag 65 Indsigelse nr. 3 af 25. juni 2022 fra Helle Ginnerup-Nielsen og Thomas Gønge vedrørende uraf-

stemningen og vedtægtsændringen 

 

Bilag 66 

 

 

Bilag 67  vedrørende  

 

Bilag 68 Erklæring af  fra  til  

 

Bilag 69  virksomheds iden-

titet 

 

Bilag 70  markedsføring af ydelser 

 

 

Bilag 71  af politisk karakter 

 

 



 
 

Bilag 72  markedsføring af ydelser 

 

 

Bilag 73  af politisk karakter  

 

Bilag 74  anmeldelse af  virksomhed 

 

 

Bilag 75  afgørelse af  om 

 

Bilag 76  telefonnotat af  vedrørende opkald fra  

 

Bilag 77 Besked fra august 2018 fra Henrik Kirkestrup til et foreningsmedlem 

 

Bilag 78 Foreningsbladet nr.  

 

Bilag 79 Foreningsbladet nr. 1/2021 (uddrag) 

 

Bilag 80 Foreningsbladet nr. 2/2022 

 

Vedlagt 3.2 Uddrag af Ole Hasselbalch, "Foreningsretten", Schultz 2019 

 

 

København, den 5. juli 2022 

 

 

 

Helle Ginnerup-Nielsen Thomas Gønge 

 

 

 

 


