
Mail 1 

Til advokat Jens Arnesen med CC. til formand og øvrige bestyrelse

Vedr. Generalforsamling Vellerup Sommerby 3/9 - 22

Jeg kan se i det fremsendte materiale, at bestyrelsen indstiller dig til Dirigent på vores 
generalforsamling.

Som led i din forberedelse, vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på nedenstående.

Bestyrelsen har udsendt en “indkaldelse” hvor der står følgende:

Bestyrelsen skriver i det fremsendte materiale under brevstemmer-link til hjemmeside: 
Udfyld og send brevstemme

"Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en brevstemme 
(eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i 
skemaet ovenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på 
generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder 
ændringsforslag, mistillidsvotum eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil 
fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning. Brevstemmer vil blive 
taget i betragtning, hvis det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det 
oprindelige forslag. Ved et evt. mistillidsvotum til bestyrelsen, vil generalforsamlingen blive 
afsluttet efterfølgende og et valg til ny bestyrelse vil blive afholdt på en kommende 
urafstemning. Brevstemmer vil blive scannet elektronisk og optalt af foreningens interne 
revisor og bestyrelsen. De opstillede kandidater vil blive inviteret med som observanter."

Angående:
Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en brevstemme 
(eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i 
skemaet ovenfor.
Indsigelse:
En brevstemme er kan ikke bruge den til andet end hvad medlemmet har tilkendegivet, 
hvis medlemmet ikke har tilkendegivet noget kan stemmen ikke bringes i anvendelse.

Angående:
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen.
Indsigelse:
En brevstemme er det navnet antyder, - en brevstemme. Det er ikke en fuldmagt og 
bestyrelsen kan derfor ikke bruge den til andet end hvad medlemmet har tilkendegivet.

Angående:
Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, mistillidsvotum 
eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på 
dine vegne efter sin overbevisning.

https://vellerupsommerby.dk/brevstemme/


Indsigelse:
En brevstemme er det navnet antyder, - en brevstemme. Det er ikke en fuldmagt og 
bestyrelsen kan derfor ikke bruge den til andet end hvad medlemmet har tilkendegivet.

Angående:
Ved et evt. mistillidsvotum til bestyrelsen, vil generalforsamlingen blive afsluttet 
efterfølgende og et valg til ny bestyrelse vil blive afholdt på en kommende urafstemning.
Indsigelse:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ved et mistillidsvotum et det 
generalforsamlingen der beslutter hvad der skal ske efterfølgende. Ved et besluttet 
mistillidsvotum har bestyrelsen ikke mere beslutningskraft og må overlade til 
generalforsamlingen hvad der videre skal ske.
Jeg vil i den anledning anbefale generalforsamlingen at forsætte sit arbejde så blandt 
andet en ny bestyrelse kan vælges.

Angående:
Brevstemmer vil blive scannet elektronisk og optalt af foreningens interne revisor og 
bestyrelsen. De opstillede kandidater vil blive inviteret med som observanter.
Indsigelse:
At Brevstemmer vil blive scannet elektronisk og optalt af foreningens interne revisor 
validerer ikke at stemmetallene er korrekte. 

Hvis medlemmerne skal have tillid til at stemmetallene er korrekte, skal de indsamles af en 
uvildig instans og ikke af bestyrelsen som er part i sagen. At gennemføre en valghandling 
med de konditioner er ikke troværdigt og finder ikke grundlag i lovstof om emnet.
At invitere de opstillede kandidater med som observanter er et povert forsøg på at 
blåstemple et utroværdigt valg. Det eneste de kan observere er en fysisk optælling, ikke 
om indsamlingen af stemmerne er foregået korrekt.

Jeg er overbevist om at du vil finde mine indsigelser har bund i almindelig praksis for 
demokratiske foreninger og iøvrigt er relevante i forhold til gældende foreningsret.

I den anledning forventer jeg du retligner bestyrelsens informationer/instrukser og sørger 
for at medlemmerne oplyses de korrekte instruktioner, mm.

Skulle du, til min overraskelse, være af anden mening imødeser jeg dine begrundelser i 
spænding.

Med venlig hilsen

Jesper Løvbo, Formandskandidat
Spurvevænget 70, DK-4050 Skibby
Tlf:   +45 3062 3317
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Til advokat Jens Arnesen med CC. til formand og øvrige bestyrelse

Vedr. Generalforsamling Vellerup Sommerby 3/9 - 22

Jeg kan se i det fremsendte materiale, at bestyrelsen indstiller dig til Dirigent på vores 
generalforsamling.

Som led i din forberedelse, vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på nedenstående.

Bestyrelsen har udsendt en “indkaldelse” hvor der står følgende:

"Indkaldelse til den udsatte ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.
I Solbakkehallen, Solbakkevej 26, 3630 Jægerspris
Lørdag den 03. september 2022 kl. 09.30 – 13:00
Dørene åbnes kl. 08:00 og lukkes kl. 09:30

………….. Vær opmærksom på, at de tidligere udsendte fuldmagter med stregkode ikke 
længere er gyldige og er erstattet med nærværende indkaldelse med tilhørende 
dokumenter.

…………..Der er i år tilmelding for deltagelse på årets generalforsamling. På foreningens 
hjemmeside kan du tilmelde dig.

…………..Igen i år vil der blive udsendt adgangskort påført stregkode, og det vil alene 
være stregkoden, der registrerer og giver adgang til generalforsamlingen.

…………..Desværre oplevede vi sidste år ”Oppositionen” foretage fotografering, 
lydoptagelser og videooptagelser af foreningens medlemmer til stor gene for alle, når 
medlemmerne enten stemte eller gik på talerstolen. På denne baggrund er det besluttet, at 
der på generalforsamlingen ikke må foretages fotografering, lydoptagelser eller 
videooptagelse inde i salen, hverken før, imens eller efter generalforsamlingen.”

Angående:
"Indkaldelse til den udsatte ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Vellerup 
Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.
I Solbakkehallen, Solbakkevej 26, 3630 Jægerspris
Lørdag den 03. september 2022 kl. 09.30 – 13:00
Dørene åbnes kl. 08:00 og lukkes kl. 09:30
Indsigelse:
Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at lukke dørene og forhindre medlemmers adgang 
Generalforsamlingen, heller ikke ved fremmøde senere end 09.30

Angående:
………….. Vær opmærksom på, at de tidligere udsendte fuldmagter med stregkode ikke 
længere er gyldige og er erstattet med nærværende indkaldelse med tilhørende 
dokumenter.



Indsigelse:
Det er ikke tilladt bestyrelsen at angive formkrav vedrørende fuldmagter og nægte 
godtagelse af fuldmagter der ikke lever op til formkravene.

Angående:
…………..Der er i år tilmelding for deltagelse på årets generalforsamling. På foreningens 
hjemmeside kan du tilmelde dig.
Indsigelse:
Det er ikke tilladt bestyrelsen at afkræve medlemmerne tilmelding. Det står et hvert 
medlem frit at beslutte sig på dagen, møde op og deltage i generalforsamlingen og 
bestyrelsen bør ikke stille medlemmerne andet i udsigt.

Angående:
…………..Igen i år vil der blive udsendt adgangskort påført stregkode, og det vil alene 
være stregkoden, der registrerer og giver adgang til generalforsamlingen.
Indsigelse:
Et medlem der møder op uden adgangskort koder og andet, kan ikke nægtes adgang og 
bestyrelsen bør ikke stille medlemmerne andet i udsigt.

Angående:
…………..Desværre oplevede vi sidste år ”Oppositionen” foretage fotografering, 
lydoptagelser og videooptagelser af foreningens medlemmer til stor gene for alle, når 
medlemmerne enten stemte eller gik på talerstolen. På denne baggrund er det besluttet, at 
der på generalforsamlingen ikke må foretages fotografering, lydoptagelser eller 
videooptagelse inde i salen, hverken før, imens eller efter generalforsamlingen.”
Indsigelse:
Bestyrelsen kan ikke forlods beslutte at der ikke må foretages fotografering, lydoptagelser 
eller videooptagelse, selvom det måske kan syntes ubekendt for nogle medlemmer.
Hvis bestyrelsen eller andre mener et sådan forbud er magtpåliggende må den indstille det 
til Generalforsamlingen som ved flertal kan beslutte, at fotografering samt lyd- og 
billedoptagelser ikke er tilladt under generalforsamlingen.

Jeg er overbevist om at du vil finde mine indsigelser har bund i almindelig praksis for 
demokratiske foreninger og iøvrigt er relevante i forhold til gældende foreningsret.

I den anledning forventer jeg du retligner bestyrelsens informationer/instrukser og sørger 
for at medlemmerne oplyses de korrekte instruktioner, mm.

Skulle du, til min overraskelse, være af anden mening imødeser jeg dine begrundelser i 
spænding.

Med venlig hilsen

Jesper Løvbo, Formandskandidat
Spurvevænget 70, DK-4050 Skibby
Tlf:   +45 3062 3317
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Til advokat Jens Arnesen med CC. til formand og øvrige bestyrelse

Vedr. Generalforsamling Vellerup Sommerby 3/9 - 22

Jeg kan se i det fremsendte materiale, at bestyrelsen indstiller dig til Dirigent på vores 
generalforsamling.

Som led i din forberedelse, vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på nedenstående.

Bestyrelsen har udsendt en “indkaldelse” hvor der står følgende:

Dagsorden:

• Præsentation af områdebetjent Michael Dettmann.

• Valg af dirigent.

Indsigelse:
Med al respekt for områdebetjent Michael Dettmann, som sikkert er en flink mand, så 
hører emnet hjemme under pkt. 12, da det er en almen orientering og generalforsamlingen 
ikke kan/skal tilkendegive instruks til bestyrelsen.
Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at gå ud over vedtægterne som angiver at en 
generalforsamling starter med pkt. 1 Valg af dirigent og efterfølgende definerer hvor de 
forskellige punkter skal behandles.

9. Indkomne forslag

9.f. Jacob Kold, Tjørnevænget 4 Jesper Løvbo, Spurvevænget 70
Beslutning om mistillid til bestyrelsen, da den ikke har varetaget medlemmernes interesser 
i sagen om hjertestartere i Vellerup Sommerby.

Medsendt materiale side 77

Begrundelse: Vi er 2 medlemmer, Jesper Løvbo og Jakob Kold, der indgiver dette forslag 
om mistillidsvotum. Jesper har arbejdet med sikkerhedsudstyr i mere end 30 år og har 
eget firma i branchen. Jakob har været bestyrelsesmedlem hvor han kontrollerede og 
fejlrettede vores nuværende hjertestartere og indhentede alternative tilbud på 
hjertestarteraftale, da den hidtidige aftale med Safee udløb. Den videre behandling af 
tilbuddene var en afgørende faktor for at Jakob måtte stoppe sit bestyrelsesarbejde, da 
han ikke kunne tage ansvar for det videre forløb.

Vi er fortørnede over, at vores forening ikke har en bedre aftale om hjertestartere og har 
skaffet aktindsigt i det alternative tilbud fra firma SafeDay.

Hvis du sammenligner hvad der er tilbudt og hvad bestyrelsen har kommunikeret ud, 
passer det ikke sammen. Bestyrelsen har tegnet et usandt billede.



Fortielse, fordrejning, misinformation og direkte løgn, er de værktøjer bestyrelsen har brugt 
i et forsøg på at sikre at aftalen til Safee.

Medsendt materiale side 78

Klodset og uklart formuleret, men jeg antager det er bestyrelsens anbefaling:
! Fakta, Konklusion, P.S, uddybdning af fakta og data må forslagsstillerende selv redegøre 
for på generalforsamlingen.

Medsendt materiale, pkt. udfyld og send brevstemme, link: Udfyld og send brevstemme

Step 5 af 6
9.f. Forslag fra Jakob Kold & Jesper Løvbo

⦿ FOR

⦿ IMOD

⦿ UNDLAD

Indsigelse:
Bestyrelsen har valgt at informere medlemmerne om Jakob Kolds og undertegnedes 
forslag til mistillidsvotum med 15 linjer på side 77 i det fremsendte materiale. Vores forslag 
til mistillidsvotum er på ialt 5 sider incl. tal og grafer som konsolidere vores argumentation.
Samtidig medtager bestyrelsen mulighed for at stemme om mistillidsvotummet via 
brevstemme.

Brevstemmer kan alene bruges hvis medlemmerne stemmer på et oplyst grundlag og det 
er ikke tilfældet her, hvilke bestyrelsen også antages at nævne i bemærkningen: ! Fakta, 
Konklusion, P.S, uddybdning af fakta og data må forslagsstillerende selv redegøre for på 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke bede medlemmerne brevstemme om forslag 9.f. og brevstemmer der 
er indgivet vedr. dette er ugyldige.

Jeg er overbevist om at du vil finde mine indsigelser har bund i almindelig praksis for 
demokratiske foreninger og iøvrigt er relevante i forhold til gældende foreningsret.

I den anledning forventer jeg du retligner bestyrelsens informationer/instrukser og sørger 
for at medlemmerne oplyses de korrekte instruktioner, mm.

Skulle du, til min overraskelse, være af anden mening imødeser jeg dine begrundelser i 
spænding.

Med venlig hilsen

Jesper Løvbo, Formandskandidat
Spurvevænget 70, DK-4050 Skibby
Tlf:   +45 3062 3317

https://vellerupsommerby.dk/brevstemme/

