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Kunstutstillingen til John Audun Hauge 

Til de av dere som ikke har fått med dere skulpturutstillingen med John Audun Hauge, 

oppfordrer vi til å ta turen. De tre skulpturene på Tangen er jo lett tilgjengelig hele tiden. 

Utstillingen i bod 23 er tilgjengelig i vanlig arbeidstid ved henvendelse til Museum Vest, 

Norges Fiskerimuseum. Enten ved å ta turen innom, eller etter avtale pr. tlf. 55699600. 

Utstillingen er flott, og er interessant selv for de som ikke er spesielt kunstinteresserte, men 

ønsker en utfordrende og annerledes inngang til maritim tenking og forståelse. 

 

Aktiviteter i 2010 

Vi er en gruppe sammensatt av personer fra leietakerne i senteret, og som jobber med en 

aktivitetsplan for kommende år. Hvis noen har gode ideer til fellesarrangementer, er det fint 

om dere tar kontakt. Enten med lederne i det aktuelle lag, eller direkte med Fellesenheten. 

 

Kystlaget og oppsigelsen 

Som alle er kjent med, sendte Fellesenhetens styre i sommer en oppfordring til bystyret om å 

si opp leiekontrakten med Bergen kystlag. Etter en del diplomatisk og oppklarende arbeid 

mellom kystlaget og Fellesenheten i høst, ble denne oppsigelsesbegjæringen behandlet på nytt 

i Fellesenhetens styre den 16. november. Styret vedtok da blant annet følgende:  

”Det er ikke lenger noen uenighet omkring Fellesenhetens mandat, senterets organisering og 

daglig drift. Det er en forutsetning at enigheten vil komme til uttrykk i samarbeid og praktiske 

oppgaver i kystkultursenteret. Styret i Fellesenheten finner at den videre vurdering av 

Kystlagets leieforhold i senteret foreløpig ikke er aktuell.” 

Dette betyr at Fellesenheten legger oppsigelsen på is, men kan vurdere den på nytt hvis 

betingelsene for dette ikke blir oppfylt.  

 

Internkommunikasjonen i senteret 

Innimellom oppstår det uenigheter mellom lag, og medlemmer i de ulike lagene i senteret, om 

hvordan ting skal gjøres, eller fungerer, hvem som har rett til å bestemme hva, osv. Dette er 

ikke uvanlig i et kulturhus med så mange brukere. 

I første omgang oppfordres folk til å opptre så smidig og tolerant som mulig, og dermed 

forebygge konflikter. Det gjelder også språkbruk. 
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Når konflikter og uenigheter oppstår, bør dette i første omgang tas direkte med person eller 

lag, og løses der. 

Hvis dette ikke er mulig, eller uenighetene er av mer prinsipiell karakter, tar en kontakt med 

Fellesenhetens leder for å prøve å få til en løsning. 

Men som sagt: Det beste er å unngå konflikter, og tenke på at alle i utgangspunktet har 

samme rettigheter og plikter som brukere av senteret. 

 

Omdømmebygging 

Kystkultursenteret er opprettet som følge av politisk vilje til å satse på kystkultur. Bergen 

kommune har investert over 60 millioner kroner i senteret, og som vi ser, brukes det fortsatt 

penger til opprusting og istandsetting. Det er også stor politisk og administrativ vilje til å 

fortsette med en skikkelig opprusting av uteområdene og hele havnen.  

 

Hvis vi skal ha håp om å holde på denne velviljen, og dermed holde pengekisten åpen i 

fremtiden også, må vi i fellesskap bevise at dette er en god bruk av skattepenger. 

Kystkultursenteret har flere ansikt utad. Et av disse er at senteret i de siste ti årene har blitt 

forbundet med krangel og strid. Fremdeles er det dette mange av de bevilgende myndigheter 

forbinder med senteret. 

Vi håper og tror at denne tiden nå er over, og at vi i fellesskap greier å bygge opp et 

udiskutabelt positivt omdømme mot omverdenen.  

Dette er den beste garantien for at senteret kan utvikles videre, ikke bare ved hjelp av 

frivillighet, men også offentlige bevilgninger.  

 

Mvh 

 

Egil Sunde 

daglig leder 


