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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 26. august 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 49/10:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 50/10: Godkjenning av protokoll fra møte 10. juni 2010. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 51/10: Videre håndtering av Jonatan Krzywinski sin båt ”Gavelen”. Båteier er 

invitert til personlig å legge frem saken for siste gang. Se vedlagt brev. 

Vedtak:  JK ønsket ikke å møte Havneutvalget. Havneutvalget ser dermed saken som 

avsluttet, og følger siste vedtak. Før kondemnering/salg skal båten 

dokumenteres og gjennomfotograferes. Brev fra advokat Odd A. Dreveland på 

vegne av JK ble gjennomgått og tatt til etterretning uten å endre 

Havneutvalgets syn på saken. 

 Rolf Kalvø fikk følgende protokolltilførsel: Han tar ikke stilling til påstander 

og ytringer og detaljer i denne saken. Han forutsetter at administrasjonen ved 

kystkultursenteret håndterer slike saker innenfor skrevne og uskrevne normer 

og regler. 

 

Sak 52/10: Organisering av havnen under Sandvikens dag 4-5 september 

Vedtak: Enigheten og Den gode hensikt flyttes da de ikke er med i arrangementet. 

Resten av båtene plasseres etter behov. Vulcanus legges ved trekaien. 
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Sak 53/10: Søknad fra Vulcanus Taubåtkompani om plass for restaurering av livbåt. 

Søknad vedlagt. 

Vedtak: Livbåten får plass for restaurering. Det må lages fremdriftsplan for 

restaureringen. Båten må være flyttbar. 

 

Sak 54/10: Planlegging av vinteropplag, kriterier for landopplag og plassering 

Vedtak: De som vil på land må søke. Det skal oppgis om det skal foretas reparasjoner 

og restaurering, eller om båten bare skal i landopplag. Båter til 

reparasjon/restaurering prioriteres foran bod 16.  

 Det gis frist til 15. september til å tømme rom 209A i 2. etasje i bod 17 for 

båter. Hvis fristen overskrides, vil rommet tømmes av Havneutvalget, og 

båtene plasseres ute for eiers risiko. Havneutvalget vil bruke rommet til blant 

annet vinteropplag for småbåter, etter vanlig søknadsrunde. Private båter skal 

prioriteres. Søknadsfrist settes til 10. september. 

 Fordeling av plassene på land foretas av en egen gruppe innen Havneutvalget, 

uten at det avholdes formelt møte i Havneutvalget. 

 

Sak 55/10: Kaikrane. Montering og bruk. 

Vedtak: Montering utsettes til fremdriften på arbeidet på Radek-tomten er avklart. 

 

Sak 56/10: Båthavner, kommunal høring med frist 31. august. Tore orienterer. 

Vedtak: Egil lager innspill. 

 

Sak 57/10: Videre utvikling av havnen 

Vedtak: Trebryggen på nordsiden av havnen gjenreises 

 Steinkaien og trekaien fendres med bildekk 

 

Sak 58/10: Opprusting av Radek-tomten 

Vedtak:  En avventer resultatet av arbeidet som er i gang med sanering av kloakken. 

 

Sak 59/10: Bruk av innvendige lokaler til båtopplag 

Vedtak:  Havneutvalget ble informert om at rom 11C i bod 16 overtas av Fellesenheten, 

og skal administreres av Havneutvalget som lager for utstyr til båter, samt 

oppbevaring av joller. 

 

Sak 60/10:  Eventuelt 

 Rolf Kalvø tok opp sak 37/10, og et tidligere skriv fra havnefullmektig Peder 

Stumberg, der Stumberg påpekte en del uheldige episoder i havnen siste året. 

Båteier Vilhelm Bjerknes sin handlemåte ved utsetting av båter, var blant annet 

kritisert. Bjerknes har krevd unnskyldning for Stumberg sin fremstilling av 

saken. Noe Kalvø også ønsket han skulle gjøre. 

Vedtak: Saken ble luftet og diskutert, og anses avsluttet fra Havneutvalgets side.  
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Referent 

Egil Sunde 

leder Havneutvalget 


