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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 10. juni 2010, kl. 18.00 

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

 

Møtte :  Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem:  Tore Solberg (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Rolf Kalvø (Bergen kystlag)  

   

Frafall: Bjørn Djupevåg (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

 

Sak 34/10:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 35/10: Godkjenning av protokoll fra møte 15. april 2010. 

Vedtak: Godkjent  

 

Sak 36/10: Orientering rundt flytting av Jonatan Krzywinski sin båt ”Gavelen”. 

 Leder for Havneutvalget orienterte om at båten var blitt flyttet til lager utenfor 

senteret, og at eier ville få hente den når han hadde betalt flytting og dagleie for 

oppbevaring, og at dette var i tråd med Havneutvalgets tidligere vedtak og 

reglene for Havnen.. 

. 

Sak 37/10: Stillingsbeskrivelse Havnefullmektig 

Vedtak: Stillingsbeskrivelse ble diskutert på nytt, og enstemmig vedtatt slik: 

Havnefullmektig skal stå for den praktiske daglige driften av Sandviken 

Veteranbåthavn, slik den er definert i ”Regler for Sandviken Veteranbåthavn”, 

og gjennomføringen av vedtakene i Havneutvalget. Arbeidet skjer i nær dialog 

med leder for Havneutvalget.  

 Følgende ble også vedtatt: Havneutvalget har full tillit til Peder Stumberg sin 

måte å håndtere vervet på. Rolf Kalvø avsto fra å stemme i denne delen av 

saken. 
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Sak 38/10: Plass til ”Colibri II” på land (oppdatert søknad vedlagt) 

Vedtak: Eierne av Colibri II har tidligere fått plass til båten på land fra høsten av. Av 

ulike grunner ønsket de å få den på plass tidligere enn planlagt. Søknaden ble 

godkjent. Båten fikk plass foran bod 16. Plasseringen vil bli vurdert på nytt til 

høsten. 

 

Sak 39/10: Søknad om plass til ”Ludvik” (vedlagt) 

Vedtak:  ”Ludvik” får plass foran bod 16, lengst sør 

 

Sak 40/10: Konsekvenser for båteiere som ikke tilpasser seg reglene for havnen. 

Vedtak: Utsatt pga. tidsnød. 

 

Sak 41/10: Kaikrane. Montering og bruk. 

Vedtak: Utsatt pga. tidsnød. 

 

Sak 42/10: Skilt over alle båter i havnen. 

Vedtak: Det ble orientert om at arbeidet med å lage skilt er i gang. Hver båt får sin rute 

med bilde, samt div. informasjon om båten. 

 

Sak 43/10: Båthavner, kommunal høring med frist 31. august. Tore orienterer. 

Vedtak: Utsatt pga. tidsnød. 

 

Sak 44/10: Eierskap til ulikt utstyr og gjenstander i havnen/Tangen. 

Vedtak:  Det ble orientert om at kystlaget er bedt om å lage en liste over ting de mener 

er deres, og at Havneutvalget vil se nærmere på saken når dette har fått 

oversikten. 

 

Sak 45/10: Fjerning av båter inne. 

Vedtak: Rolf Kalvø ble bedt om å oppdatere Havneutvalget om fremdriften i forhold til 

fjerning av til overs båter til neste møte. 

 

Sak 46/10: Tilgang for ”Selma” 

Vedtak: ”Terje” flytter til nordsiden av havnen slik at det blir passasje for ”Selma” 

 

Sak 47/10: ”Dampen” og havneforhold 

Vedtak: Det sjekkes om dybden er stor nok, og fri for gjenstander som kan skade 

bunnen hvis båten dunker nedi på fjære. Eier må godta den tildelte plassen til 

”Dampen”.  Hvis eier av ”Dampen” krever eierskap til flytebryggen, må han 

enten godta at Havneutvalget disponerer den, eller fjerne den fra havnen. 

 

Sak 48/10: Eventuelt: 

a) Rolf Kalvø ønsker at avslag på plass i havnen begrunnes. 
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b) Terje Skei skal purres opp i forhold til å fjerne snekken som står på trekaien. 

c) Havnefullmektig Peder Stumberg hadde til møtet laget en rapport om erfaringene han 

hadde fått som skjøtter av vervet siden han påtok seg det. Her kom det blant annet 

frem kritikk av enkeltpersoners oppførsel, og manglende etterfølgelse av vedtak gjort i 

Havneutvalget. Rolf Kalvø ville sjekke opp innholdet i rapporten med de navngitte 

personene, og be dem om sitt syn på saken. 

d) Jan H. Jensen opplyste at den varslede aktivitetsdagen Langskipslaget Haakon 

Haakonsen skulle ha i senteret den 21. august var avlyst. Den direkte grunnen var 

oppførselen til navngitte kystlagsmedlemmer i ulike sammenhenger, og ved flytting av 

en flytebrygge spesielt. Der ble de truet med politianmeldelse hvis bryggen ble fortøyd 

på Tangen. Under slike uforutsigbare forhold, ville ikke laget lage arrangement. 

e) Rolf Kalvø etterlyste svar på et tidligere brev til Fellesenhetens styre ang. båter som 

ikke har fått plass i havnen.  

 

Referent 

Egil Sunde 

leder Havneutvalget 


