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Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sluseholmen Nord  

Dato: Tirsdag den 12. oktober 2021 

Mødested: Husbåden Jamais Pense, Ben Websters Vej 5, 2450 København SV 

Deltagere: Sune Hvidtfeldt Håkansson, Jacob Kusk, Lene Morrison, Ib Frederiksen, Bendt Lauritz Schaarup (via 

Teams), Aksana Palevich, Palle Hübsch, Peter Franklen 

Fraværende: Ingen 

 

Mødereferat: 

 

1. Projekt Parkering og parkeringslicenser Eldin og Hans fra Apcoa gennemgik oplæg 
til aftale om parkeringslicenser. 
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at 
indgå aftalen med Apcoa. 
Mht. administration blev det besluttet, at 
beboerne ved ansøgning om en 
parkeringslicens skal fremsende en 
bopælsattest der udstedes af 
Københavns Kommune (bestilles på 
nettet, kr. 75,-), der på skrift beviser, at 
beboeren bor på Sluseholmen og dermed 
er berettiget til en parkeringslicens. 
I tilfælde af fraflytning vil en ansøgning 
fra en nye beboer på samme adresse, 
automatisk annullere den tidligere 
beboers licens. 
Driftsaftalen forventes underskrevet i uge 
42, og der vil så gå yderligere 3 – 6 uger 
med sagsbehandling og godkendelse hos 
myndighederne inden udrulningen sker. 
De første to uger vil der ikke blive 
udskrevet bøder, men blot være en 
”advarsel” til synderne. 

2. Projekt Administration af bådpladser Tages op på et senere tidspunkt, når 
driften af parkering og licenser er stabil. 

3. Projekt Ladestandere på parkeringsområdet En medarbejder fra Apcoa præsenterede 
mulighed for opstilling af ladestandere i 
forbindelse med parkeringspladserne. 
Foreningen skal selv betale for fremføring 
af strøm til p-pladserne, og Apcoa leverer 
selve ladestanderne samt sørger for 
driften. 
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Det blev aftalt, at Peter kontakter 
Newsec og finder ud af, hvem der er 
vores foretrukne el-installatør og giver 
denne kontaktinformation til Apcoa. 
Efterfølgende vil Apcoa give et samlet 
tilbud på en løsning alt inkl. 

4. Projekt Oprettelse af badezone ud for 

Vandtrappen på Richard Boones Vej  

 

Muligheden for i samarbejde med 
Københavns Kommune at få etableret en 
badezone blev drøftet.  
Det blev besluttet med stemmerne 5 for 
og 1 imod, at bestyrelsen er beslutnings-
dygtig i denne sag uden behov for en 
generalforsamling, samt at gå videre med 
projektet uden dyppezone. 
Den efterfølgende proces vil blive drevet 
af Københavns Kommune med bl.a. 
høring og godkendelser. 

5. Svaneponton Bestyrelsen har modtaget et ønske om at 
give økonomisk støtte til forankring af en 
svaneponton i Ford graven. 
Det blev besluttet, at foreningen vil støtte 
projektet med kr. 5.000 

6. Julefrokost Julefrokost for bestyrelsen blev drøftet. 
Det blev besluttet, at vi afholder en 
julefrokost d. 5. december kl. 18 hos 
Jacob (Husbåden Jamais Pense). 
Julefrokost-udvalget er Jacob og Lene, og 
der købes mad udefra. 

7. Informationer fra efter mødet  
a. Trafiktælling og færdselsbetjent Vi har fået lov af vejlauget til at bestille 

en trafiktælling, som Jacob har bestilt 
(Kommunen skriver at de måske kan lave 
den i år).  
 
Ydermere har Jacob også bestilt en 
færdselsbetjent til en hverdag kl. 16 til at 
komme og måle hastighed og give bøder 
til dem som kører for hurtigt, lige der på 
vejen Sluseholmen, for enden af 
Teglværksbroen hvor vi har et lille stykke 
med 40 km/t. Kommunen forstår 
nemmere vores problem, hvis Politiet 
tilbagemelder at der er mange som 
overtræder hastighedsbegrænsningen. 
Jacob forventer, at færdselsbetjenten 
kommer inden for en måned. 

b. De sidste to containere på Richard Boones 

Vej 
Burde i skrivende stund være fjernet. 
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c. Oprensning af afløb/dræn på alle vejene Der kommer en spulevogn i uge 43, og vi 
behøver ikke forberede noget. 
Det bliver nødvendigt at tage en række 
riste op i forb. med spulingerne, men det 
sørger de selv for. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Franklen 

 


