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HAVNEUTVALGET 

 
Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 16. desember 2010, kl. 18.00 

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

 

Møtte:   Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

  Medlem:  Tore Solberg (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Kåre A Johnsen (på vegne av Tom B J, Bg. kystlag) 

Frafall: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Bjørn Djupevåg (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

  Tom Backer Johnsen (Bergen kystlag) 

 

Sak 60/10:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 61/10: Godkjenning av protokoll fra møte 26. august 2010. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 62/10: Orientering om mulig kjøp av føringsbåten ”Markol V” og fremtidig plass 

for denne i havnen. 

Vedtak: Egil Sunde orienterte om Stiftelsen Norges Fiskeri- og Handelsmuseum sine 

planer om å kjøpe føringsbåten ”Markol V”, og at de når den tid kommer, vil 

søke om plass til båten. Museet anser båten som et kulturminne av høyeste 

klasse i forhold til Bergens havnehistorie. ”Markol V” har tilhørt Tran-

Martens. 

  

Sak 63/10: Spill for opptrekk av båter i nøstet. Det legges frem forslag fra kystlaget 

på møtet. 

Vedtak: Havneutvalget støtter prinsipielt ideen om gangspill for opptrekk av båter. Det 

jobbes videre med saken, og ulike typer spill vurderes. Hvis det velges en type 

som kan bygges av tre, ønsker en at dette bygges på senteret som en del av 

formidlingsarbeidet. Det lages feste for tre kasteblokker slik at spillet kan 

trekke opp begge båtene i nøstet, samt en i støen langs muren. 
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Sak 64/10: Konkretisering av opprustinger i havnen. Lage realistisk prioritert liste. 

Dette inkluderer tilrettelegging for robåter innenfor Radek-tomten. 

Vedtak: 1) Bølgebryter 

 2) Gjøre ferdig brystningen på trekaien på Kristiansholm 

3) Lage brystning i tre der ”Dampen” ligger. 

 4) Bygge opp igjen trekaien på Kristiansholm. 

 5) Oppslamming rundt Radek-tomten. 

 6) Reparere betongflytebryggen som er fortøyd på Tangen. 

 

Sak 65/10: Diverse søknader fra småbåter:  

1) ”Terje” vil ha plass for reparasjoner 

Vedtak: Holdes åpent til eier har bestemt hvor arbeidet skal gjøres. 

2) Geir Jasinski søker plass for 16 fots strandebarmer 

Vedtak: Gis plass på sjøen ved Tangen frem til våren. Må søke om ordinær 

plass, og vurderes på nytt sammen med øvrige båter, når plasser skal deles 

ut på nytt til våren. 

3) Lagring av oselveren ”Kapellan” inntil videre 

Vedtak: Båten må være fjernet fra seilloftet senest 28. februar 2011. 

4) Plass for oslojollen til Tom Backer Johnsen 

Vedtak: Båten henges under sperrene i huset til ”Lille Lotte” slik at det er 

plass til ”Lille Lotte” under når denne skal ut av treverkstedet. 

5) Midlertidig plass for oselver tilhørende Tom Vigeland 

Vedtak: Båten må fjernes senest 31. januar 2011.  

6) Ønske fra Arild Berge om landsetting av sjarken ”Real” for 

reparasjoner og div. arbeid 

Vedtak: ”Real” tilbys plass enten der vikingskipet skal stå hvis dette ikke 

skal opp, eller på Radek-tomten. Jan Jensen gir tilbakemelding innen 15. 

januar om vikingskipet skal bruke plassen på land. 

 

Sak 66/10: Kystlaget redegjør for diverse gjenstander på uteområdet, og eierskap til 

disse. 

Vedtak: Utsettes til kystlaget er ferdig med å lage oversikten. 

Sak 67/10: Søknadsrunde for plass for sesongen 2011, ref ”Regler for Sandviken 

Veteranbåthavn” pkt. 4a. 

Vedtak: Det sendes ut brev om dette til båteierne med det første. 

 

Sak 68/10: Eventuelt. 

a) Kystlaget holder på å lage lagerplass for småbåter i barkehuset på Tangen. 

Den antikvariske barkestampen er satt ut under åpen himmel. 

Havneutvalget påpeker at bruk av barkehuset til lagring av båter, skulle ha 

vært klarert med Havneutvalget, og ber om at barkestampen blir forsvarlig 

tatt vare på. 
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b) Havneutvalget purrer opp eierne av ”Ludvik” for å få en avklaring rundt 

hva som skal skje med båten. 

   

   

Mvh 

Egil Sunde 

leder Havneutvalget 


