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Generalforsamlingen afholdes om:

Typiske
misinformationer fra 

oppositionen i Vellerup 
Sommerby

Seneste nyt:

En del medlemmer især nye, har spurgt 
bestyrelsen om ikke vi vil lave en faet side om 
de mange rygter som florerer i Vellerup 
Sommerby.

Der er meget misinformation og 
misforståelser vedrørende forhold i 
Grundejerforeningen Vellerup 

Sommerby og Vellerup Sommerby 
Vandværk fra oppositionen.

På denne side svarer vi på nogle af de 
mest typiske og relevante 
misinformationer og misforståelser.

Det beskrevne kan naturligvis dokumenteres. 

Siden holdes løbende opdateret.
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Opdateret 29. marts 2022

Der findes en masse misinformation, 
fejlfortolkninger og misforståelser 
vedrørende forhold i Grundejerforeningen 
Vellerup Sommerby og Vellerup 
Sommerby Vandværk fra oppositionen, 
hvor misinformation deles gennem 
privatoprettede hjemmesider og de 
sociale medier i særdeleshed.

Nedenfor har vi samlet og besvaret nogle 
af de mere typiske misforståelser, som vi 

er stødt på flere gange i de seneste par 
måneder.

Tryk på teksten og I vil kunne læse mere.

Vedr. generalforsamling, vedtægter og ^ 
fuldmagter
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Fuldmagter og øvrigt:

På de tidligere generalforsamlinger har 
der været nogle medlemmer, som har 
udtrykt sin vrede over fuldmagter til 
bestyrelsen.

Et medlem har ligefrem i dag "truet" 
bestyrelsen, hvis ikke bestyrelsen 
gjorde hvad han ønskede og ændrede 
fuldmagternes ordlyd.

En fuldmagt til bestyrelsen kan jf. 
foreningens advokat gives til 
bestyrelsen, hvis bestyrelsen på 
forhånd har informeret forud for 
indhentelse af disse fuldmagter fra 
medlemmerne, herunder at bestyrelsen 
loyalt og udtømmende inden den 
pågældende generalforsamling klart 
og tydeligt har oplyst medlemmerne, 
hvorledes fuldmagten til bestyrelsen vil 
blive anvendt.

Man kan betragte en fuldmagt til 
bestyrelsen, som et aftaledokument, 
hvor medlemmet har accepteret 
bestyrelsens instruks om, hvorledes 
fuldmagten vil blive anvendt.

Ovennævnte er overholdt af 
bestyrelsen.

På sidste års generalforsamling gjorde 
oppositionen indsigelser mod 
vedtægtens bestemmelser vedr. 
fuldmagter til bestyrelsen.

Som på de foregående 
generalforsamlinger fik de besked på, 
at vi på generalforsamlingen ikke kan 
træffe afgørelse, om hvorvidt det er 
tilladt. 3



Dirigenterne 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 2017 
foretaget stævninger af foreningen 
med henblik på, at få spørgsmålet 
afklaret ved domstolene. Vi har alle 
hørt, at "nogen" vil gøre det, og sidste 
år, at "nogen" har gjort det, men i 
skrivende stund har foreningen ikke 
modtaget stævning på dette 
spørgsmål.

Historik vedr. evt. forslag fra 
medlemskredsen om bortfald af 
vedtægten fra 2017.

Generalforsamlingen i 2017 varder 
ingen forslag om at fuldmagterne til 

bestyrelsen skal bortfalde

Generalforsamlingen i 2018 var der 
ingen forslag om at fuldmagterne til 
bestyrelsen skal bortfalde (Bortset fra 
at alle fuldmagter skulle være 

elektroniske) Blev nedstemt.

Generalforsamlingen i 2019 var der 
ingen forslag om at fuldmagterne til 
bestyrelsen skal bortfalde

Generalforsamlingen i 2020 var der 

forslag om ændring, men blev 
nedstemt

Generalforsamlingen i 2021 varder 
ingen forslag om at fuldmagterne til 

bestyrelsen skal bortfalde (idet 
forslagsstilleren trak sit forslag) 4



Det skal her bemærkes, at der for 
foreninger i Danmark er 
foreningsfrihed. Det er derfor ikke alle 
forhold, som domstolene behandler. 
Ligeledes findes der i lovgivningen en 
regel om, at har man f. eks. stemt ja, 
så kan man ikke efterfølgende foretage 
stævning af foreningen på dette punkt. 
Et nyt medlem i foreningen vil 
efterfølgende træde ind i den tidligere 

ejers rettigheder/forpligtigelser, hvorfor 
den ny ejer ligeledes er en ja stemme 
og dermed heller ikke kan foretage 
stævning på dette punkt. Det er til 
enhver tid den pågældende person, 
som stævner foreningen, som skal 
kunne dokumentere, om der er stemt 
nej.

Det er værd at nævne, at 
ejerlejlighedsloven og øvrige 
lovgivninger ikke gælder for private 
foreninger herunder 
Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby, som oppositionen giver 

udtryk for. De henviser til lovgivninger, 

som ikke er gældende for 
Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby.

Desværre findes der ingen lovgivning 
eller lovregulering og retspraksis er 
sparsomt på området, men vi kan læne 
os op af foreningsretten og tidligere 
afsagte domme, som på dette punkt 

ikke beskriver området.

Bestyrelsen skal i denne forbindelse 
gøre opmærksom på, at vedtægterne 
for så vidt angår Grundejerforeningen 
Vellerup Sommerby vedtaget i 2017 er 
gældende indtil vedtægterne ændres 
på en generalforsamling eller ved evt. 
en domsprøvelse. 5



Dette spørgsmål kan hverken 

forsamlingen på generalforsamlingen 
eller en dirigent på en 

generalforsamling tage stilling til.

Bestyrelsen, forsamlingen og 
dirigenten skal udelukkende forholde 

sig til de gældende vedtægter (2017) 
og skal ikke forestå tolkning af 

vedtægten og anvendelse af gældende 

retsregler om de enkelte medlemmers 
rettigheder, herunder indgreb i 

medlemmers af foreningsforholdet 

uafhængige krav eller i medlemmers 
ufravigelige rettigheder.

Med ovennævnte har undertegnede 

forsøgt at give medlemmerne et 
retvisende billede af, hvorledes de 

korrekte forhold er og, hvorfor vi i 

Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby og Vellerup Sommerby 

Vandværk ikke har andre muligheder, 

end at benyttes os af de oplyste 
vedtægter fra 2017 og 2018 uanset, 

hvad oppositionen mener om dette.
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Skulle du være forhindret eller på 
anden måde ikke have mulighed for, at 
deltage på generalforsamlingen og 
ellers er enig i bestyrelsens anbefaling 
og stemmeafgivning kan du på 
foreningens hjemmeside udfylde en 
fuldmagt til bestyrelsen

Fuldmagten til bestyrelsen kan 
udfyldes her.....

Jeg håber, at ovennævnte "lange" 
skrivelse har givet vores medlemmer 
en smule indblik i, hvilke regler, der 
gælder og , hvilke der ikke gælder for 
Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby og Vellerup Sommerby 
Vandværk, og herefter vil træffe sine 
egne beslutninger ud fra egne 
erfaringer, og ikke på baggrund af 
rygtedannelser og miskreditering på 

baggrund af uenigheder blandt få 
personer.

Hvis medlemmer har spørgsmål 
uanset, hvilke står jeg som sædvanlig 
til rådighed på mobil, mail eller 
personligt.

I ønskes alle en fortsat god søndag 
aften.

Chat med Vellerup Sommerby
Hej, hvad kan vi hjælpe dig med?

Henrik Kirkestrup
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