
DRACHMANN 
ADVOKATER 

STÆVNING 
(25. maj 2022) 

ved Retten i Hillerød 

Som advokat for Niels Høgstrup 
Skadevænget 8, 4050 Skibby 

Kim Grouleff-Rasmussen 
Mejsevænget 32, 4050 Skibby 

Jan Hvid kjær 
Siestavej 1d, 2, th., 2600 Glostrup 

Bjarne Skjoldager Larsen 
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Lene Birgitte Larsen, 
Tjørnevænget 20, 4050 Skibby 
(Advokat Morten Hansen-Nord) 

indstævner undertegnede herved 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 
v/formand Henrik B. Kirkestrup 
Mejsevænget 87 
4050 Skibby 
CVR nr.: 27 33 1610 

til som sagsøgte at give møde i Retten i Hillerød på den af retten berammede dag og tid og her age 

re efter rettens anvisninger, hvor sagsøger nedlægger følgende: 
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DRACHMANN 
ADVOKATER 

PÅSTANDE: 

Påstand 1 

Sagsøgte dømmes til at anerkende, at bestemmelsen om urafstemning i foreningens vedtægt § 21, 

stk. 5, ikke er korrekt vedtaget og derfor er ugyldig. 

Subsidiært dømmes sagsøgte til at anerkende, at bestemmelsen om urafstemning i vedtægtens § 21, 

stk. 5, ikke kan anvendes til at vedtage vedtægtsændringer og/eller ikke kan anvendes til at vælge 

personer til bestyrelsen i det omfang det er fastsat, at personerne skal vælges af generalforsamlin 

gen. 

Påstand 2 

Sagsøgte dømmes til at anerkende, at der i bestemmelsen om urafstemning ikke er hjemmel til, at 

afstemning kan ske ved elektronisk afstemning og at der ej heller er hjemmel i vedtægten til at an 

vende elektroniske fuldmagter. 

Påstand 3 

Sagsøgte dømmes til at anerkende, at ændring af vedtægtens § 21, stk. 4, i foråret 2017 ikke er kor 

rekt vedtaget, og at vedtægtens § 21, stk. 4, således i dag har følgende ordlyd, svarende til bestem 

melsens ordlyd i vedtægten af 18. maj 2010: "Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et 

andet medlem. 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." 

Påstand 4 

Sagsøgte dømmes til at anerkende, at formanden for grundejerforeningen skal vælges på en general 

forsamling og med den konsekvens, at såfremt formanden vælger at fratræde og næstformanden 

indtræder i hans sted, er ny formand forpligtiget til at stille sit mandat til rådighed senest ved næste 

ordinære generalforsamling, således at der her gennemføres et nyt formands valg. 

SAGSFREMSTILLING: 

Sagsøgte er en grundejerforening for grundejerne i sommerhusområdet Vellerup Sommerby, der er 

beliggende i Frederikssund kommune ved lsefjorden. 
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ADVOKATER 

Foreningen har 879 medlemmer, og medlemskab af foreningen er obligatorisk for grundejerne. 

Hovedspørgsmålet i sagen er, hvorvidt nogle vedtægtsændringer, vedtaget i henholdsvis 2010 og 

2017, er korrekt vedtaget med kvalificeret flertal. 

Som Bilag 1 fremlægges den vedtægt, der var gældende primo 2010. Der var på daværende tids 

punkt ikke hjemmel i vedtægten til at afholde urafstemninger, og beslutningsprocessen i foreningen 

foregik i det hele på foreningens generalforsamlinger. 

I henhold til vedtægtens § 22, krævede en vedtægtsændring, at der på en generalforsamling var mi 

nimum 2/3 af foreningens medlemmer repræsenteret, og at beslutning vedtages med mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer. 

Endvidere er det fastsat, at såfremt det fornødne antal stemmer ikke er til stede, men mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for et forslag, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes 

inden 6 uger efter, hvorefter forslaget kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hen 

syn til de fremmødtes antal, stemmer for forslaget. 

Bestemmelsen om urafstemning 
På den ordinære generalforsamling til afholdelse den 17. april 2010 ønskede bestyrelsen at indføre 

en regel omkring mulighed for urafstemninger. På den baggrund blev der i indkaldelsen til generalfor 

samlingen stillet forslag om, at der blev indføjet en ny bestemmelse i§ 21, stk. 5 omkring anvendelse 

af urafstemninger, jf. Bilag 2. 

Generalforsamlingen var indkaldt til afholdelse lørdag den 17. april 2010, kl. 09.30. Samtidig med 

indkaldelsen, indkaldte bestyrelsen endvidere til en ekstraordinær generalforsamling, ligeledes til 

afholdelse lørdag den 17. april 2010, kl. 13.00, jf. Bilag 3, hvor der var lagt op til, at der kunne stem 

mes om det samme forslag til vedtægtsændringer, under forudsætning af, at der ikke var mødt til 

strækkeligt med medlemmer op på den første generalforsamling, der skulle afholdes samme dag kl. 

09.30. 

På generalforsamlingen, der afholdtes kl. 09.30, blev forslaget vedtaget med mere end 2/3 stemmer, 

men der var ikke tilstrækkeligt antal fremmødte, til at forslaget kunne vedtages endeligt på en gene 

ralforsamling, og samme dag blev der således afholdt ekstraordinær generalforsamling kl. 13.00. 

Dirigenten redegjorde for, at det ikke var en betingelse for afstemningen, at der efter den første gene 

ralforsamling skulle indkaldes på ny, men at generalforsamlingen udmærket kunne afholdes samme 

dag, blot der var indkaldt på tilstrækkelig vis, jf. referatet fremlagt som Bilag 4. 
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DRACHMANN 
ADVOKATER 

Det bestrides, at denne fremgangsmåde opfylder det krav, der er i vedtægtens § 22 til vedtagelse af 

en vedtægtsændring. 

Som § 22, stk. 2 er formuleret, er det forudsat, at der først, efter at den første generalforsamling har 

været afholdt, vil kunne indkaldes til en ny generalforsamling, hvor der stemmes om vedtægtsæn 

dring. Bestemmelsen er netop formuleret på denne måde for at sikre, at et flertal af blot 2/3 af de på 

en generalforsamling tilstedeværende medlemmer ikke kan vedtage en vedtægtsændring, men at en 

vedtægtsændring først kan endeligt vedtages, efter, at de som valgte ikke at møde frem på general 

forsamlingen, er blevet "advaret" om, at vedtægtsændringen nu kan forventes vedtaget på den næste 

generalforsamling. Allerede af den årsag, kan man ikke - på samme tid - indkalde til de to generalfor 

samlinger til afholdelse samme dag, da det jo notorisk alene vil være de medlemmer, der mødte til 

den første (ordinære) generalforsamling, der ville være til stede på den anden (ekstraordinære) gene 

ralforsamling. 

Konsekvensen heraf er, at bestemmelsen omkring urafstemninger ikke er gyldigt vedtaget på to ge 

neralforsamlinger, idet det skal fremhæves, at en vedtægtsændring vedtaget med et forkert flertal, er 

en nullitet og medfører, at den pågældende bestemmelse skal bortfalde, hvilken indsigelse i øvrigt er 

en indsigelse, der ikke fortabes over tid. 

Såfremt retten måtte komme til, at bestemmelsen om urafstemning er korrekt vedtaget gøres det 

gældende, at der er foreningsretlige begrænsninger for, hvad en urafstemning kan anvendes til, spe 

cielt henset til, at urafstemninger ikke - som en generalforsamling - giver mulighed for at drøfte kon 

krete forslag, høre formandskandidater præsentere sig m.v. 

Som bestemmelsen omkring urafstemninger i vedtægten er formuleret, er bestemmelsen endvidere 

uegnet til at anvende ved forslag om vedtægtsændringer, idet der i bestemmelsen ikke er præciseret, 

hvorledes man definerer kravet om, at 2/3 af foreningens medlemmer skal være repræsenteret jfr. § 

22. Beregnes de 2/3 af det samlede antal medlemmer i foreningen, dvs. 2/3 af de 879 medlemmer, 

eller skal de 2/3 alene regnes af de afgivne stemmer? Og i givet fald hvor mange skal så deltage i 

afstemningen for at det dobbelte 2/3 - flertal krav er opfyldt? 

Efter sagsøgers opfattelse, hvis der i det hele taget kan vedtages vedtægtsændringer ved urafstem 

ning kræver det, at der mindst afgives 2/3 af 879 stemmer svarende til 586 stemmer og at 2/3 heraf 

stemmer for forslaget. 

Personvalg til bestyrelsen 
I henhold til vedtægtens§ 14, stk. 2, vælges formanden direkte af generalforsamlingen, hvilket ligele 

des gælder, for så vidt angår de øvrige seks bestyrelsesmedlemmer, der vælges af de seks afdelin 

ger, samt suppleanter herfor, jf. § 14, stk. 3. 
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ADVOKATER 

Det bemærkes, at der er mulighed for at afholde en "generalforsamling" i de enkelte afdelinger for 

valg af repræsentant til bestyrelsen, jf. § 13, stk. 1, men det ændrer ikke på, at det er forudsat, at be 

styrelsesmedlemmer vælges af forsamlingen og vel at mærke efter de har haft mulighed for at præ 

sentere sig. 

~-- L 
u. 

Det gøres gældende, at som §§ 13 og 14 er formuleret, sammenholdt med bestemmelsen i § 21, stk. 

5 omkring urafstemninger, skal personvalg til bestyrelsen, herunder valg af suppleant, ske på en ge 

neralforsamling og ikke kan erstattes af en urafstemning. Et valg af formand og bestyrelsesmedlem 

mer, der finder sted uden for en generalforsamling, er en tilsidesættelse af den demokratiske proces i 

en grundejerforening og er endvidere i strid med bestemmelsen i vedtægtens § 17, stk. 1 om, at ge 

neralforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Vedtægtsændringerne i 2017 - fuldmagter 

I vedtægten fra 2010 var der vedrørende fuldmagter til generalforsamlingen, i § 21, stk. 4, følgende 

bestemmelse: 

"Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. 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." 

I marts 2017 ønskede bestyrelsen imidlertid at ændre denne bestemmelse, således at den fremover 

skulle have følgende ordlyd: 

"Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til bestyrelsen. Intet 

medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. Uanset antallet af fuldmag 

ter til bestyrelsen, kan ethvert bestyrelsesmedlem stemme i henhold til 1 fuldmagt. Fuldmagt til 

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

Det er en betingelse for bestyrelsens udøvelse af stemmeret i henhold til en fuldmagt, at besty 

re/sen har oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt. En fuldmagt til besty 

relsen kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvende/se til bestyrelsen." 

I den forbindelse blev der af bestyrelsen iværksat en urafstemning sendt ud til medlemmerne den 8. 

marts 2017, jf. Bilag 6, og resultatet af afstemningen blev sendt ud af foreningens revisor, Jan Ny 

gaard, jf. Bilag 7. 
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Som det fremgår af afstemningen, var der alene 345 afgivne stemmer til forslaget, og heraf var der 

280 stemmer for forslaget. 

I henhold til vedtægtens § 22, krævede det imidlertid, for at ændre vedtægterne, at 2/3 af foreningens 

medlemmer var repræsenteret, og at der endvidere var 2/3 heraf, der stemte for forslaget. Idet der 

alene var 345 medlemmer, som afgav stemmer ud af 879 medlemmer, havde man således ikke op 

fyldt reglen om, hvordan vedtægten kunne ændres, og der blev endvidere fremsat indsigelse herover 

for, jf. Bilag 8. 

Den daværende formand for bestyrelsen, Allan Kirkestrup, tilkendegav, at det var tilstrækkeligt, at 2/3 

af de afgivne stemmer stemte for forslaget, jf. svarmail af 17. marts 2017, der fremlægges som Bilag 
9, og det var også det der efterfølgende blev kommunikeret ud til medlemmerne, jf. Bilag 10 og Bilag 
11. 

Det bestrides, at en urafstemning, jf. ovenfor, kan anvendes til at ændre vedtægterne, men selvom en 

urafstemning kan anvendes hertil, kræver det under alle omstændigheder, at der minimum er 2/3 af 

samtlige medlemmer i foreningen, der deltager i afstemningen og herudover selvfølgelig, at 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget. 

Det var ikke 2/3 af samtlige medlemmer i foreningen, der deltog i afstemningen og som følge heraf, er 

vedtægtsændringen omkring fuldmagter ikke, og i øvrigt ej heller de andre ændringer, der var foreslå 

et i den forbindelse, korrekt vedtaget. 

En vedtægtsændring, der ikke er vedtaget med korrekt flertal, er en nullitet og det medfører at, at 

bestyrelsesmedlemmerne - ligesom alle andre - alene hver især kan stemme med 1 fuldmagt. 

Vedtægterne, som bestyrelsen har registreret efter urafstemningen i april 2017, fremlægges som 

Bilag 12. 

Valg til bestyrelsen i 2021 

I forbindelse med den ordinære generalforsamling, afholdt den 28. august 2021, indledtes generalfor 

samlingen med, at der blev fremsat et mistillidsvotum til bestyrelsen, der blev sat til afstemning og 

hvor dirigenten kunne konkludere, at der var et betragteligt flertal af stemmerne, der udtrykte mistillid 

til bestyrelsen, jf. referat af generalforsamlingen, jfr. Bilag 13, side 4. 

Under punktet "Valg af formand" var der endvidere en drøftelse omkring anvendelse af de fuldmagter, 

der var indhentet af bestyrelsen, og dirigenten kom frem til, at fuldmagterne skulle tælles med i af- 

Side 6 af 12 

-"'-i 

LL, 
LL 

/ 

L 



DRACHMANN 
ADVOKATER 

stemningen, hvilket var baggrunden for, at den siddende formand - på trods af, at der var udtrykt mis 

tillid til ham - blev genvalgt, jf. ovennævnte referat, side 8. 

Under punktet "Eventuelt" udtrykte dirigenten, at på baggrund af det vedtagne mistillidsvotum på ge 

neralforsamlingen var det hans forventning, at der på en ekstraordinær generalforsamling ville være 

mulighed for at vælge en helt ny bestyrelse. Formanden oplyste endvidere, at der ville blive givet en 

tidsfrist for, at kandidater til bestyrelsesposten kan meddele deres kandidatur, og at der herefter - med 

et passende varsel - vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 

Det blev endvidere fra formanden tilkendegivet, at bestyrelsen ville stille deres mandater til rådighed, 

og at bestyrelsen ikke ville indhente fuldmagter til det nævnte bestyrelsesvalg. 

Bestyrelsen fulgte imidlertid ikke denne tilkendegivelse på generalforsamlingen, men afholdt derimod 

en urafstemning til valg, både for så vidt angår afdelingsformand som valg til formand for bestyrelsen. 

Indkaldelsen til urafstemning fremlægges som Bilag 14 og resultatet heraf som Bilag 15. 

Ved urafstemningen blev Allan Kirkestrup valgt som formand og som afdelingsfor 

mand/bestyrelsesmedlem fra afdeling 1 blev Henrik Kirkestrup (formandens søn) valgt. 

På det konstituerende møde i bestyrelsen blev Henrik Kirkestrup konstitueret som næstformand og 

umiddelbart derefter - på samme møde - trak Allan Kirkestrup sig fra formandsposten og lod sin søn, 

Henrik Kirkestrup indtræde som ny formand. Formanden var således på ingen måde valgt af general 

forsamlingen. Offentliggørelse heraf fremlægges som Bilag 16. 

Der har været fremsat indsigelse over for denne fremgangsmåde den 30. november 2021 jf. Bilag 17, 

samt den 16. december 2021, jf. Bilag 18. 

Bestyrelsen har svaret den 29. december 2021 efter blandt andet at have indhentet et responsum, 

udarbejdet af advokat Kristian Strandberg Dreyer, jf. Bilag 19. 

I den forbindelse gøres det gældende, at urafstemninger - som bestemmelserne i vedtægten er for 

muleret - ikke kan anvendes til personvalg og endvidere, at det er uberettiget, at bestyrelsen dels på 

generalforsamlingen, afholdt den 28. august 2021, tilkendegiver, at man vil indkalde til et nyt person 

valg til bestyrelsen, men efterfølgende i stedet iværksætter en urafstemning. 

Bestyrelsen har endvidere fulgt den fremgangsmåde, at formandens søn efter, at han blev valgt som 

medlem af bestyrelsen via urafstemningen, kunne konstituere sig som næstformand, hvorefter for 

manden trådte tilbage. Der er ingen tvivl om, at dette har været nøje planlagt og skal tilsidesættes. 

Side 7 af 12 

~ 

L 
LL 
1 

L 



DRACHMANN 
ADVOKATER 

Henset til, at det i vedtægten er fastsat, at formanden vælges på en generalforsamling, må det endvi 

dere være således, at en næstformand, der er indtrådt i bestyrelsen ved en urafstemning og en efter 

følgende konstituering og således ikke er valgt af generalforsamlingen, under alle omstændigheder er 

forpligtet til, at stille sit mandat til rådighed ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling eller 

senest på førstkommende ordinære generalforsamling, hvilket bestyrelsen i øvrigt ej heller gjorde, 

idet man blot - i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 - har tilkendegivet, at 

der ikke skulle være valg til formandsposten. 

På denne baggrund gøres det gældende, at i det omfang en næstformand - på baggrund af, at for 

manden har trukket sig - indtræder som formand for bestyrelsen, er forpligtet til at stille sit mandat til 

rådighed på førstkommende generalforsamling, således at der gennemføres et formandsvalg. 

I foråret 2022 har bestyrelsen endvidere sat en hel ny vedtægt til urafstemning, jf. Bilag 20, og også 
heroverfor er der fremsat indsigelse, jf. Bilag 21. Indsigelsen er afvist, jf. e-mail af 24. februar 2022, 

der fremlægges som Bilag 22 Resultatet af afstemningen var, at de nye vedtægter ikke blev vedta 

get, jf. Bilag 23. Det skal fremhæves, at i redegørelsen for, at forslaget blev forkastet, har man alene 

lagt til grund at der skulle være 2/3 af de afgivne stemmer - men ikke nævnt noget om at der også 

skulle være minimum 2/3 af samtlige medlemmer der afgav stemme. 

ANBRINGENDER: 

Til støtte forsagsøgers påstande gøres følgende anbringender gældende: 

Påstand 1 

at det i den oprindelige vedtægt, bilag 1, § 22, stk. 2, er forudsat, at indkaldelse til en ekstraordi 

nær generalforsamling - i den situation, hvor der ikke havde været tilstrækkeligt med med 

lemmer til stede, til at en vedtægtsændring kunne vedtages på en generalforsamling - først 

kan indkaldes til en ny, efter at den første generalforsamling har været gennemført, 

at der således ikke på samme tid kan indkaldes til to generalforsamlinger til afholdelse den 

samme dag vedrørende den samme vedtægtsændring, 

at proceduren, der således er gennemført med to generalforsamlinger, afholdt lørdag den 17. 

april 2010, således ikke opfylder vedtægtens bestemmelse om at vedtage vedtægtsændrin 

ger, 

at bestemmelsen i foreningens vedtægt, § 21, stk. 5, herefter ikke er korrekt vedtaget og er en 
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nullitet/ugyldig, og 

at den indsigelse, at en vedtægtsændring ikke er vedtaget med korrekt flertal er en indsigelse, 

der ikke fortabes over tid, 

Såfremt retten måtte komme til det resultat, at bestemmelsen om urafstemning i foreningens ved 

tægts § 21, stk. 5, er korrekt vedtaget, gør jeg subsidiært gældende, 

at der er foreningsretlige begrænsninger for, hvad en urafstemning kan anvendes til, specielt 

henset til, at urafstemninger ikke - som en generalforsamling - giver mulighed for at drøfte 

konkrete forslag, herunder at formandskandidater præsenterer sig m.v. 

at bestemmelsen i § 21, stk. 5 ikke definerer, hvor mange af foreningens medlemmer, der skal 

være repræsenteret ved en urafstemning, for at der kan vedtages en vedtægtsændring, og at 

bestemmelsen af samme årsag ganske enkelt ikke kan anvendes til at vedtage en ved 

tægtsændring, 

~-- L 
LL 

at det i henhold til vedtægtens § 14, stk. 2 fremgår, at formanden skal vælges direkte af general- ~ 

forsamlingen, hvilket ligeledes gælder for de øvrige seks bestyrelsesmedlemmer samt sup- 

pleanter, 

at det således er forudsat, at formand og bestyrelsesmedlemmer skal vælges af generalforsam 

lingen, og at urafstemninger således ikke kan anvendes hertil, da det vil være en tilsidesæt 

telse af den demokratiske proces i en grundejerforening og i strid med bestemmelsen i ved 

tægtens § 17, stk. 1 om, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Påstand 2 

at der ikke i vedtægtens § 21, stk. 5 er hjemmel til, at afstemning kan ske ved en elektronisk 

afstemning, 

at der ej heller er hjemmel til at anvende elektroniske fuldmagter, 

at såvel urafstemning som anvendelse af fuldmagter således under alle omstændigheder alene 

kan anvendes ved, at en konkret blanket afkrydses og underskrives, og at dokumentet deref 

ter fremsendes. 
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Påstand 3 

at urafstemninger ikke kan anvendes til at vedtage en vedtægtsændring, 

at ændringen af vedtægtens § 21, stk. 4 i marts 2017 allerede af den grund er en nulli 

teUugyldig, og at § 21, stk. 4 således i dag har følgende ordlyd, svarende til bestemmelsens 

ordlyd i vedtægten af 18. maj 2010 "Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et an 

det medlem. Intet medlem kan afgive stemme i henhold til mere en en fuldmagt. Fuldmagt til 

afstemning i afdelingerne kan alene gives til et stemmeberettiget medlem fra samme afde 

ling." 

Såfremt retten måtte komme til det resultat, at bestemmelsen om urafstemninger kan anvendes til 

at ændre vedtægterne, gøres det subsidiært gældende, 

at det for at ændre vedtægterne ved en urafstemning kræves, at det minimum er 2/3 af forenin 

gens medlemmer, der afgiver sin stemme, og at 2/3 heraf stemmer for forslaget, 

at dette ikke var tilfældet ved urafstemningen i marts 2017, idet der alene var 345 medlemmer .........._ 

ud af 879 medlemmer, der afgav sin stemme, 

at der ikke efterfølgende blev afholdt hverken en ekstraordinær generalforsamling eller endnu 

en urafstemning, og at vedtægtsændringen af§ 21, stk. 4 herefter ikke er korrekt vedtaget og 

således er en nullitet/ugyldig, 

at bestyrelsesmedlemmerne, ligesom alle andre medlemmer af foreningen herefter alene hver 

især kan stemme i henhold til en fuldmagt. 

Påstand 4 

at formanden vælges direkte af generalforsamlingen, jf. vedtægtens § 14, stk. 2, 

at det er en konsekvens af denne formulering, at en konstitueret næstformand, der på baggrund 

af, at formanden har trukket sig, indtræder som formand for bestyrelsen, er forpligtet til at 

stille sit mandat til rådighed på førstkommende ordinære generalforsamling 

BEVISER: 

Sagsøger påberåber sig de bilag, der er vedlagt nærværende stævning, bilag 1 - 23. 

/ 
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Under hovedforhandlingen ønskes følgende afhøringer foretaget: Parts forklaringer idet der tages 

forbehold for at indkalde yderligere vidner. 

PROCESSUELLE MEDDELELSER: 

Meddelelser til sagsøger vedrørende sagen kan sendes til og forkyndelse kan ske til DRACHMANN 

ADVOKATER I/S, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør. 

Sagsøger er ikke momsregisteret, og sagsøgte er ikke momsregisteret. 

SAGSØGERS FORSLAG TIL SAGENS BEHANDLING: 

Ingen. 

Helsingør, 25. maj 2022 

Morten Hansen-Nord 
mhn@drachmann.dk 

BILAG: 

1 Vedtægt, der var gældende primo 2010 

2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 17. april 2010, kl. 09.30 

3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 17. april 2010, kl. 13.00 

4 Referat af ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 17. april 2010, kl. 13.00 

5 Vedtægter, godkendt af Frederikssund Kommune den 18. maj 2010 

6 Bestyrelsens iværksættelse af urafstemning som sendt til medlemmerne den 8. marts 2017 

7 Revisor Jan Nygaards orientering om resultat af urafstemningen 

8 Indsigelse over for vedtægtsændring 

9 Svar på indsigelse ved e-mail af 17. marts 2017 

10 Orientering af 5. april 2017 om resultat af urafstemning 

11 Orientering af 5. april 2017 om vedtægtsændringer som følge af urafstemningsresultat 

12 Vedtægter, gældende fra 5. april 2017 

13 Referat af ordinær generalforsamling af 28. august 2021 

14 Indkaldelse til urafstemning 

15 Resultat af urafstemning 
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16 Offentliggørelse af konstituering af ny formand 

17 Indsigelse af 30. november 2021 over for fremgangsmåde 

18 Indsigelse af 16. december 2021 over for fremgangsmåde 

19 Bestyrelsens besvarelse af 29. december 2021 af indsigelser 

20 Indkaldelse af 16. februar 2022 til urafstemning vedrørende nye vedtægter i grundejerforeningen 

21 Indsigelse af 24. februar 2022 over for igangsat urafstemning vedrørende nye vedtægter 

22 Afvisning af indsigelse ved e-mail af 24. februar 2022 

23 E-mail af 12. marts 2022 med orientering om resultat af urafstemning om nye vedtægter 
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