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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 11. mars 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: Vilhelm Bjerknes for Rolf Kalvø (Bergen kystlag)  

 

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

 

 

Sak 07/10:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent  

 

Sak 08/10: Godkjenning av protokoll fra møte 19. januar 2010. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 09/10: Utnevning av havnefullmektig. 

Vedtak: Peder Stumberg er utnevnt som havnefullmektig. 

 

Sak 10/10: Gjennomgang av Fagutvalgets uttalelse i forbindelse med havnen 

(vedlagt). Blir behandlet av Fellesenhetens styre 8. mars. 

Vedtak: Det anbefales at ordet ”relevante” settes inn under hver fartøygruppe slik at det 

heter ”Andre relevante typer som ikke er nevnt ovenfor”. 

  

Sak 11/10: Flytting av båter, justeringer internt i havnen før ny tildeling av plasser.  

Vedtak: ”Gurine” og ”Peer Gynt” bytter plass i løpet av våren fordi ”Gurine” skal være 

aktivitetsbåt og restaureres. Havneutvalget legger til rette for bedre 

fortøyningsfester på Tangen slik at større båter ligger trygt her. Også med tanke 

på Hordakyststemne og andre aktivitetsdager. 
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Sak 12/10: De nye forvaltningsreglene osv. etter endelig vedtak i Fellesenhetens styre 

mandag 8. mars. Ettersendes når vedtatt. 

Vedtak: Saken utsettes til reglene er endelig vedtatt av Fellesenheten. 

 

Sak 13/10: Sjøblomsten: Konsekvenser for en båt som nekter å flytte seg. 

Vedtak: Det ble orientert om utviklingen i saken, og sendt ut kopi av korrespondanse 

med eier av ”Sjøblomsten”. 

 

Sak 14/10: Arbeidsplan for vedlikehold, utbedringer og nybygg i havnen sesongen 

2010. 

Vedtak:  

 Det lages trefendring langs opptrekket til nøstet, slik at båter kan ligge mot 

denne. Samtidig fjernes den gamle flytebryggen som ”Dampen” ligger ved.  

 Trefendringen rettes av på toppen slik at den får preg av en smal kai. 

Arbeidet gjøres på dugnad med eksisterende materialer. 

 Leder for Havneutvalget tar kontakt med Bergen kommune i forhold til om 

den gamle ”Framtid I” kaien kan bygges opp igjen uten full byggesøknad. 

 Bunnen i havnen gjennomgås for opprensking. 

 Flytebryggene langs bod 24 må fortøyes på nytt. 

 Ryddingen ute fortsetter. 

 

Sak 15/10: Planlegge den praktiske gjennomføringen når det skal tildeles plass for 

eksisterende og nye søkere for plass i havnen. 

Vedtak:   

 Vi går ut i aviser, nyhetsbrev og eposter og ber folk med relevante båter om 

å søke plass. 

 Båter som vil søke om plass i havnen, må søke innen 1. september hvert år 

for å bli vurdert kommende sesong. Behandling av innkomne søknader 

prøves gjennomført i løpet av september. Ved oppsigelse av plasser 

begynner oppsigelsesperioden å løpe når oppsigelse er sendt fra 

Havneutvalget. 

 Eierne av ”Ludvig”, Øyvin Konglevoll og Arne Hauge, må søke plass for 

båten. De tilskrives om dette. Det anbefales at båten gjennomgås av 

sakkyndig for å vurdere tilstanden. 

 Terje Skei sine to snekker må bort. 

 Det sendes brev til Else Hatland om snekken, der Havneutvalget tilbyr 

henne å hjelpe til med salget av snekken. 

 

Sak 16/10: Skilt i havnen, orienteringssak. Kopi av skilt vedlagt. 5 stk bestilt 30x40 

cm. 

Vedtak: Skiltene settes opp godt synlig i havnen og ved innløp til havnen. 
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Sak 17/10: Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Mvh 

Egil Sunde, leder Havneutvalget 


