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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 
Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: 19. januar 2010, kl. 18.00 

Sted:  Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20, 2. etg. 

 

Møtte:   Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem:  Tore Solberg (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

  Medlem: Rolf Kalvø (Bergen kystlag)  

 

Frafall: Medlem: Bjørn Djupevåg (Museum Vest Norges Fiskerimuseum) 

 

 

Sak 01/10:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 02/10: Godkjenning av protokoll fra møte 28. september 2009. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 03/10: Uttalelse til Fellesenheten om utkast til Havnereglement (vedlagt) 

Vedtak: Vedtatt uten endringer. 

 

Sak 04/10: Uttalelse til Fellesenheten om utkast til Forvaltningsregler (vedlagt) 

Vedtak: Vedtatt med følgende tillegg: Siste punkt under ”Drift av havnen” bør ha 

følgende tillegg: En viser for øvrig til kontraktens ordlyd om fjerning av båt 

som ikke har rettmessig plass i havnen. 

 

Sak 05/10: Uttalelse til Fellesenheten om utkast til Kontrakt båtplass (vedlagt) 

Vedtak: I tillegg til kontrakten, lages det et eget skjema med utfyllende opplysninger 

om blant annet: 

 Båten med bilde 

 Registreringsnr. 

 Kallesignal 

 Mastehøyde 

 Lengde, bredde og dyptgående 
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 Behov for ting som: Landstrøm, vann, vinteropplag på land, lagerplass på 

land.  

 Kortfattet historikk 

 Eventuell vernestatus 

 Riksantikvarens eventuelle vurdering av båten 

  

Sak 06/10: Eventuelt: 

a) Det ble bestemt at småbåter (robåt-størrelse eller mindre) som eies av 

lag/organisasjon og oppbevares inne på dette sitt innendørs areal, ikke 

svarer leie for slike båter. Det er en forutsetning at de ikke sperrer 

rømningsveier eller på annen møte hindrer normal innendørs aktivitet i 

senteret. Når slike båter tas ut eller legges på sjøen, svares ordinær 

havnegebyr. 

b) Vintersesong defineres som 1. november til påske påfølgende år. 

c) Etter forslag fra Rolf Kalvø ble det vedtatt at ordet avgift i forbindelse med 

betaling for å ligge i havnen, erstattes med det mer korrekte ”gebyr”. 

d) Det lages skilt som henges i havnen, der det orienteres om retningslinjene 

for å ligge i havnen, og kontaktperson. 

e) Det ble vedtatt å starte arbeidet med å bygge opp igjen trekaien i nordvest 

der ”Mot” nå ligger. 

 

Egil Sunde 

leder Havneutvalget 

 


