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Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sluseholmen Nord  
Dato: 26. november 2020 kl. 18.00. 
Mødested: Beboerlokalet, Thad Jones Vej 2. 
Deltagere: Lene Morrison, Sune Håkansson, Jacob Kusk, Bendt Schaarup, Jørgen Green og Palle Hübsch.  
Fraværende: Aksana Palevich havde sendt afbud. 
 
Dagsorden 
1.  Repræsentanter for de nedsatte arbejdsgrupper fremlagde deres forslag vedrørende: 
 • Hundegården (bilag 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 
 • Det grønne område (bilag 2.). 
 • Richard Boones Vej (bilag 3.1., 3.2, 3.3). 

Bestyrelsen fik svar på de stillede spørgsmål og takkede arbejdsgrupperne for deres store indsats, som vil danne 
grundlag for de videre drøftelser i bestyrelsen. Arbejdsgrupperne blev opfordret til at prioritere deres forskellige 
ønsker, som vil blive behandlet på generalforsamlingen den 4. marts 2020.  

 
2.  Forslag til indførelse af parkeringsrestriktioner og beboerlicenser m.m. 
 I behandling af dette punkt deltog også Ib Frederiksen fra Egholm, som er med i arbejdsgruppen. 
 (Bilag 4). 
 Sune Håkansson og Ib Frederiksen redegjorde for drøftelserne i arbejdsgruppen og forhandlingerne med Apcoa  

Parking. Der overvejes forskellige modeller, som skal drøftes mere grundigt før der udarbejdes et konkret forslag til 
forelæggelse for bestyrelsen og generalforsamlingen. 
Beslutning: 
Når arbejdsgruppen er blevet enig om et forslag, så sendes det til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen er enig i forslaget, 
kan det udsendes til ejerforeningerne m.fl. og forelægges på generalforsamlingen med henblik på evt. vedtagelse.  

 
3.  Drøftelse af arbejdsgruppernes forslag med indstilling til generalforsamlingen. 
 Af vedtægternes § 6, stk. 3. fremgår det, at der til beslutninger om væsentlige forbedringer, væsentlige ændringer i  
 fællesarealernes afgrænsning, jfr. § 4.1, væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af  
 væsentlige dele af fælles bestanddele eller om ændring i disse vedtægter kræves dog, at 3/4 af de stemmeberettigede  
 såvel efter antal som efter medlemsbidragssats stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne  
 regel har opnået tilslutning fra mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede efter såvel antal som efter  
 medlemsbidragssats, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af  
 fremmødte - vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer efter antal og medlemsbidragssats.  

Forslagene vedr. hundegården, det grønne område og Richard Boones Vej er en væsentlig forbedring og skal 
besluttes under iagttagelse af § 6, stk. 3.  
Mindre væsentlige forbedringer og sædvanlig vedligeholdelse kan gennemføres med et almindeligt flertal på 
generalforsamlingen eller af en enig bestyrelse.  
Beslutning: 
Hundegruppens forslag blev positivt modtaget. Men det blev aftalt, at der skulle undersøges andre muligheder for 
overdækning, ligesom de enkelte udgiftsposter skulle gås igennem med henblik på besparelser.  
Det grønne områdes forslag blev også positivt modtaget, men også her skal de enkelte udgiftsposter gås igennem 
med henblik på besparelser. 
Richard Boones Vej. Det vurderes, at de samlede omkostninger vedr. etablering af et enkelt toilet med tilslutning til 
kloak og yderbeklædning vil koste mellem 150.000-175.000 kr. Der var usikkerhed om toilettets placering. 
Arbejdsgruppens forslag var en placering på hjørnet ved Dexter Gordons Vej og Richard Boones Vej. 
Husbådelauget ønsker ikke, at det bliver placeret på bryggen ud for vaskepladsen. Med hensyn til plantekasser og 
beplantning var der delte meninger. Skiltningen arbejder arbejdsgruppen selv videre med.  
Bestyrelsen godkendte, at den sidst fremkomne regning fra landskabsarkitekten på kr. 15.800 afvises, da der er 
anvendt timer på udarbejdelse af forslag, som ikke er i overensstemmelse med det aftalte.  
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4.  Opretning af sti og etablering af lys langs med stien fra Sluseholmen til flydebroen. 
 Arbejdsgruppen for det grønne område havde foreslået, at der blev opsat SLV Slott 45 Bedlampe rust (bilag 6).  
 Ensto har godkendt, at der kan ske tilslutning og hentes strøm fra deres forsyningskabel i centralsugbygningen, hvor  
 vi i forvejen betaler for strømforbruget ved driften af centralsuganlægget, bygningen, miljøstationen m.m.  
 Niras har oplyst, at lamper på gangstier skal omfatte en belysningsklasse på minimum E2 og farvegengivelsen skal  
 være høj, det vil sige med en RAværdi på 80 eller derover. 
 Den af arbejdsgruppen foreslåede lampe opfylder ikke belysningsklasse E2, som man sædvanligvis anvender ved  
 sådan en sti og er heller ikke tilstrækkelig modstandsdygtig over for indtrængende fugt. Niras har udarbejdet en  
 belysningsrapport på 24 sider og foreslår i stedet disse lamper:  
 - 7 stk. Sky pullert fra Focus (langs med stien) ca. 80 meter (bilag 6.2.) 
 - 1 stk. Parklygte Sky Park (på 3,5 meter mast) i hundegården (bilag 6.3). 
 - 5 stk. Sg Ray Wall i 2,5 meters højde (bilag 6.4) med placering på hegnet. Denne placering er problematisk, da 
  de foreslåede lamper ikke giver tilstrækkeligt lys på stien.  

Billeder af de af Niras foreslåede lamper er vedhæftet sammen med et anlægsoverslag, som udviser en samlet udgift 
på 227.803 kr. inkl. moms (bilag 6.5). Hertil kommer udgifterne til genopretning og dræning af sti m.m, som er 
anslået til at koste ca. 125.000 kr., da der skal lægges 120 lbm dræn med sten og fibertex, nedgraves 5 stk. ø315 
brønde i 2,5 meters dybde med sten i bunden og etableres tilslutning til kloak samt ske tilpasning af 
chausséstenskant mod vejen Sluseholm m.m. 
Niras har anslået, de samlede udgifter vil kunne reduceres med ca. 40.000 kr., hvis renden kun skal graves én gang 
(trækrør for belysningspullerter, kan placeres i samme rende som drænet) og kan koordineres og udføres samtidigt. 

 På grund af udgifternes størrelse er det nødvendigt, at forslaget forelægges og besluttes på generalforsamlingen.   
 Beslutning: 
 Der arbejdes videre med forslaget, som fremlægges på bestyrelsesmødet i februar. 
  
5.  Forslag til budget for 2021 og 10-årsbudget for periodisk vedligehold og anlæg.  
 (Bilag 7.1. og bilag 7.2.). Forslagene skal fremlægges og besluttes på generalforsamlingen.  
 Det foreslås, at de udgifter, der godkendes af bestyrelsen, som knytter sig til arbejdsgruppernes forslag,  
 indarbejdes og placeres under anlæg og således tages af henlæggelserne (kapitalen) og ikke over driften. 
 Det samme gælder udgiften vedr. nedgravning af bioaffaldscontainere, etablering af lys langs sti samt  
 udgifterne ved en evt. overdækning af miljøstationen.  
 Generalforsamlingen har givet bemyndigelse til, at bestyrelsen kan opkræve 1 mio. kr. til dækning af udgifterne  
 vedr. bioaffaldscontainere, men da foreningen råder over tilstrækkelige midler til at gennemføre projektet og  
 tilførsel af 1 mio. kr. kun vil medføre en øget renteudgift (pga. negative renter på bankindestående) foreslås det, at  
 beløbet opkræves over en 10-årig periode med en forhøjelse af medlemsbidraget på 100.000 kr. pr. år. Dette er også  

mere fair over for de nuværende beboere. Budgettet for periodisk vedligehold er udarbejdet efter drøftelse med 
Niras. 

 Beslutning: 
 Forslaget til budget blev godkendt med den ændring, at der søspejderne ikke længere skal betale for brug af  
 flydebroen, da broen bruges af beboerne hele året rundt samt af miljøkajakken og udgifterne til anlæg af broen er  
 blevet betalt via tilskud og betalinger fra Søspejderne. Medlemsbidraget stiger med 100.000 kr.  
  10-årsbudgettet for periodisk vedligehold og anlæg forelægges til beslutning på bestyrelsesmødet 4. februar 2021. 
 
6.  Rapport vedr. pontoner og både, som enten ligger ulovligt uden at betale afgift til grundejerforeningen og By  
 & Havn eller ikke overholder de mål, som gælder med hensyn til pontoner.  

Rapporten (bilag 8) er fremsendt til By & Havn og Københavns Kommune med henblik på en stillingstagen til, 
hvad der skal gøres, og hvem, som skal gøre det?  
Rapporten skal betragtes som internt materiale, som ikke må distribueres til andre.  
Beslutning: 
Forhandlingerne med Københavns Kommune og By & Havn fortsætter. Grundejerforeningen har ansvaret for, at 
alle både betaler bådafgift. Vedr. ulovlige pontoner er der Københavns Kommune, som skal give pålæg.  
 

7.  Behandling af klage fra beboer med krav om tilbagebetaling af bådafgift.  
 Beslutning: 
 Det blev besluttet at refundere beboeren det betalte beløb. 
 
8.  Nedgravning af bioaffaldscontainere. 
 Bestyrelsen har fra generalforsamlingen fået overdraget beslutningskompetencen. 
 Niras er i gang med at udarbejde byggeansøgning og ansøgning om dispensation til kommunen for placering af  
 bioaffaldscontainere ud for Kidholm og Lindholm, som ønsker at aflevere deres bioaffald på miljøstationen.  
 Beslutning: 
 Taget til efterretning. 
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9.  Forslag til aftale med Restaurant Vanvid. 
 Advokatfirmaet Gorrissen & Federspiel har udarbejdet et forslag til aftale med restauranten (bilag 9). 
 Beslutning: 
 Jacob Kusk har forslag om en tilføjelse til kontrakten, som fremsendes til Jørgen Green. Med hensyn til dato for  

indgåelse af aftale rykkes den til 1. april, så der er tid til forhandlinger med Restaurant Vanvid. Resultatet af 
forhandlingerne skal fremlægges på generalforsamlingen i marts. Sune Håkansson deltager i evt. møder og 
forhandlinger med Restaurant Vanvid.  

 
10. Forslag til vedtægtsændringer. 
 Advokatfirmaet har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer (bilag 10), som skal forelægges på  
 generalforsamlingen. I forslaget er der ikke stillet krav om, at restaurant Vanvid og Ensto, som ejer  
 centralsugbygningen med tilhørende grund, er medlemmer af grundejerforeningen. Desuden er de rigtige  
 matrikelnumre anført og indgået aftale med husbådelauget om forhøjelse af betalingen for at ligge ved bolværket. 
 Beslutning: 
 Godkendt til forelæggelse på generalforsamlingen i marts.  
   
11. Fartdæmpere på Sluseholmen (v. Jacob Kusk).  
 Jacob Kusk har motiveret forslaget således:  
 »Trafiksituationen på Sluseholmen, hvor Teglværksbroen møder Ben Websters Vej og Dexter Gordons Vej er ofte  
 præget af meget spænding. Alt for mange hurtige bilister, cyklister og gående skaber ofte kaos, da nogle skal dreje  
 af og andre fortsætter ligeud. Det kan være farligt, især om morgenen og ved fyraftenstid. Sætter vi nogle  
 fartdæmpere på vejen og på cykelstien, lige hvor Teglværksbroen starter, bliver det et sikrere sted at færdes. Der  
 bør være fartdæmpere på begge sider af broen, da der også er lidt for hurtige bilister, der hvor folk krydser vejen ud  
 for havnebussens stoppested.« 

Forslaget blev drøftet på bestyrelsesmødet i oktober og skulle være drøftet med kommunen på det planlagte, men nu 
aflyste møde i november.  
Fra brokanten og ned til Sjællandsbroen er det Sluseholmens Vejlaug, som ejer vejen. Da Københavns Kommune 
bl.a. bruger vejen som en aflastningsvej, skal kommunen også have forslaget fremlagt, ligesom politiet skal tage 
stilling, da der er tale om hastighedsbegrænsninger.  
Da vi ikke ved, hvornår der kan afholdes møder med relevante parter, foreslås det, at vi udarbejder et forslag, som vi 
fremsender til de tre nævnte instanser og anmoder om at blive holdt orienteret om deres stilling til forslaget samt 
forslag til løsning af problemerne. 
Beslutning: 
Jacob Kusk udarbejder et forslag, som Jørgen Green videresender til vejlauget. Sune Håkansson har et forslag vedr. 
sluse på broen, som han vil fremsende til Københavns Kommune.  

 
12.  Stormflodssikring af København (v/Rune Håkansson). 
  Bilag 12. 
  Sune orienterede om drøftelserne vedr. stormflodssikring af København.  
  Beslutning: 
  Taget til efterretning. 
 
13. Fastsættelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling 2021. 
  Der er aftalt bestyrelsesmøde torsdag 4. februar 2021 kl. 18.00 med deltagelse af Newsec. 
  Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes torsdag 4. marts 2021 kl. 18.00 af hensyn til de forskellige projekters  
  evt. igangsættelse. Datoerne er aftalt med Newsec. 
  Beslutning: 
  Godkendt. 
 
14. Plastpresser og delvis overdækning af miljøstationen. 
 På generalforsamlingen i juni måned godkendte generalforsamlingen anskaffelse plastpresser til miljøstationen.  
 Der er nu opnået godkendelse af Københavns Kommune til brug af plastpresser og afhentning af plastpaller, og der  

er, som aftalt på generalforsamlingen, indhentet 3 tilbud på levering af plastpresser, hvor bestyrelsen har valgt  
tilbuddet fra Bramidan.  
Brugen af plastpresseren medfører, at 19 plastcontainere til plast - efter en kort indkøringsperiode - kan fjernes fra  
pladsen og vil give bedre mulighed for at indrette pladsen til modtagelse af bioaffald og de andre former for affald. 
Herudover kan plastpresseren klare de stigende mængder af plast, som bliver afleveret til miljøstationen, da en 
presset plastpalle svarer til ca. 19 plastcontainere á 600 liter.  
Da plastpresseren skal opstilles under tag, genfremsættes forslaget om etablering af et halvtag med ovenlysvinduer i  
henhold til vedlagte tegning.  
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Der har været indhentet 3 tilbud på udførelse af arbejdet, hvor Tømrer- og Snedkerfirmaet Ebbe A. Olsens tilbud var 
det billigste på kr.150.387 kr. inkl. moms. Udgiften tages af foreningens henlæggelser. 
Da det efterfølgende har vist sig, at Tømrer- og Snedkerfirmaet Ebbe A. Olsen ikke har tid til at påtage sig arbejdet 
før en gang til foråret, foreslås forslaget udskudt til generalforsamlingen. I mellemtiden opstilles plastpresseren over 
for pappresseren i byttehjørnet. 

Bilag 14. 
 Beslutning: 
 Godkendt.  
 
15. Evt.  
1.  Mågeklap (Jacob Kusk).  
 Det blev aftalt, at der skal etableres et forsøg med en af affaldskurvene. Jørgen Green fremkommer med forslag til, 

hvilken affaldsbeholder, som skal bruges til forsøget. Udgiften blev godkendt. 
 
2.  Fartdæmpere på Ben Websters Vej og Richard Boones Vej (Jacob Kusk). 
 Jacob Kusk udarbejder et forslag, som udsendes til ejerforeningerne m.fl. 
 
3.  Udkast til forretningsorden (Jacob Kusk). 

Forslaget blev godkendt og Jørgen Green udarbejder et samlet forslag til forretningsorden omfattende Jacobs 
forslag og hans eget forslag om formandens opgaver til forelæggelse for bestyrelsen.  

 
4.  Vintertjeneste (glatførebekæmpelse, snerydning).  

Bendt Schaarup gjorde opmærksom på, at det var ejerne af ejendommene, som har forpligtelsen med hensyn til 
vintertjeneste af fortove. Jørgen Green vil drøfte dette med vejlauget og Danica ejendomme. 
Indtil andet er aftalt, så står grundejerforeningen for vintertjenesten vedr. fortovene og vejene på Sluseholmen Nord. 
Vejlauget for fortovene langs med vejen Sluseholmen. Arbejdet udføres af Grøn Vækst i henhold til det afgivne 
tilbud, som er udsendt og godkendt af bestyrelsen. 
I vedligeholdelsesmanual for Sluseholmens broer på Sluseholmen Syd anbefales det at nedvaske broen for smuds 
hvert forår. Broerne må IKKE højtrykrenses. Det anbefales ikke at benytte salt eller urea til vinterbekæmpelse – 
KUN grus. Tilsvarende gælder for Sluseholmens Nords broer.  

 
5.  Jacob Kusk vil gerne være med at godkende regninger over 5.000 kr.  
 
6. Duck tubes og bekæmpelse af mink 
 Rune Håkansson er i gang med at undersøge mulighederne for oprettelse af Duck tubes på de lavvandede områder  
 ud for Magnolieholm og Metropolis samt bekæmpelse af de mink, som findes i området.  
 Duck tubes som ynglesteder, en form for andehus, som er hævet over vandoverfladen, så rovdyr (specielt mink) ikke  
 kan komme til rederne placeret på de lavvandede områder. 
 Der er taget kontakt til Jan Bruun Jensen, By & Havn for evt. tilladelse til placering på vandet og vildtkonsulent for  
 hovedstaden, Sven Norup vedr. forslaget om bekæmpelse af mink.  
 Når der foreligger et konkret projekt, vil det blive fremsendt til grundejerforeningen og andre berørte instanser. 
  
Referent  
Jørgen Green 
  
 
 
 
 
 


