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Meddelelse
af 11. juli 2022

Fra Thomas Pedersen Gønge
Til Retten

Protest over for foreningens anmodning om fristudsættelse

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

Til Retten i Hillerød
 
I forbindelse med foreningens anmodning om udsættelse til den 15. august 2022 af fristen 
for foreningens processkrift bemærker vi, at vi ikke er uforstående over for, at det er 
ferieperiode.
 
Der er imidlertid tale om en forbudssag af hastende karakter.
 
Foreningsbestyrelsen gav den 23. juni 2022 meddelelse om resultatet af den omhandlede 
urafstemning. Den 25. juni 2022 sendte vi vores 3. indsigelse til bestyrelsen, med varsel 
om retsforfølgning og med kopi til foreningens advokat. Da bestyrelsen efter tre dage ikke 
havde reageret på indsigelsen, indgav vi processkrift en uge senere, den 5. juli 2022. 
Processkriftet er således indgivet så hurtigt, som det på nogen måde kunne lade sig gøre.
 
Dertil kommer, at samtlige bilag fremlagt med processkriftet, som nævnt i vores 
meddelelse af 7. juli 2022, er dokumenter, der i forvejen er bestyrelsen eller formanden 
bekendt. Langt størstedelen af dem er endog udarbejdet af bestyrelsen selv.

Hverken processkriftet eller bilagene kan dermed komme som nogen overraskelse. Vi er 
desuden bekendte med, at foreningens bestyrelse og foreningens advokat har modtaget et 
antal indsigelser ud over indsigelserne fra os.
 
Det beror alene på bestyrelsens forhold, at forløbet siden sagens udsættelse i april trods 
talrige indsigelser har været, som det har, ligesom det alene beror på bestyrelsens forhold, 
at bestyrelsen siden april selv har udarbejdet et stort antal meddelelser, som det har været 
nødvendigt at fremlægge.
 
Derudover benytter foreningens bestyrelse sig, som det fremgår af sagen, rutinemæssigt 
af usandheder, vildledning og illoyale fremstillinger af forholdene for at fremme sine egne 
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interesser. Foreningens advokat vil givetvis være i stand til at filtrere en del af det, men det 
må følgelig forventes, at foreningens processkrift vil nødvendiggøre et svar, som der skal 
være tid til at udarbejde og indgive.
 
Samtidig antager vi, at foreningens advokat har medarbejdere, der kan inddrages i sagen, 
hvilket blandt andet viser sig ved afsenderen af foreningens to seneste meddelelser.
 
På denne baggrund protesterer vi imod anmodningen om udsættelse og anmoder venligst 
om, at en eventuel udsættelse i hvert fald ikke overstiger en uge.
 
Med venlig hilsen
Helle Ginnerup-Nielsen og Thomas Gønge
Tlf. 60 66 05 99

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


