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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 21. mars 2011, kl. 19.00 

Sted:  Klasserommet til Motivasjon & Mestring, Sandviksboder 16, 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) 

 

Frafall: Medlem: Tom Backer Johnsen (Bergen kystlag)  

Medlem: Bjørn Djupevåg (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

 

 

Sak 01/11:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 02/10: Godkjenning av protokoll fra møte 9. desember 2011. 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 03/11: Planlegging og gjennomføring av reparasjoner og vedlikehold i havnen: 

a) Fortøyningsbøyene foran bod 24 

Vedtak: Det sendes dykker ned og sjekker fortøyningene. Det som er slitt, 

skiftes. 

b) Flere bildekk-fendere ulike steder 

Vedtak: Det lages ferdig to komplette fendere på forhånd, som henges på 

Radek-tomten. Peder Stumberg påtar seg å forhåndslage disse. 

c) Eventuell annet kaiarbeid. 

Vedtak: Det henges ut store bildekk på andre kaier der det mangler slike. 

Tilstanden på trekaien på Tangen sjekkes. 

d) Rydding av ulike områder: Gurine-kaien, Radek-tomten, parkeringsplassen 

ved museet, Tangen. 

Vedtak: Trevirke/materialer sorteres strengt, og materialer av tvilsom kvalitet 

hives. Gode stolper legges på trekaien v/Gurine. Andre gode materialer legges i 
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2. etg. over treverkstedet. Til overs materialer til båthus, lagres på kaien foran 

bod 16. Beslagene legges i 2. etg. over treverkstedet. 

e) Flytting av robåten (whaler) fra parkeringsplass v/bod 23a 

Vedtak: Det undersøkes om denne kan avhendes, eventuelt om noen i senteret 

vil ta den i bruk. GMMS har stilt den til rådighet for Havneutvalget. Det 

sjekkes med Fiskerimuseet om de ønsker å beholde båten. 

f) Gjøre ferdig fronten på Gurine-kaien. 

Vedtak: Fronten her gjøres ferdig på dugnad straks værforholdene tillater det. 

Det finnes materialer i senteret. 

g) Dugnad på bryggene foran bod 24, og behov for antiskli på disse. 

Vedtak: Det kalles inn til dugnad blant båteierne med plass her den 9. april kl. 

10. Det legges antiskli i form av netting oppå bryggene. Festene til 

fortøyningene på bunnen sjekkes av dykker. Bøyer som er ødelagt, skiftes. 

 

Sak 04/11: Fortøying av vikingskip-flytebryggen på Tangen  

Vedtak: Langskipslaget Haakon Haakonsson legger ut fortøyningene i samarbeid med 

Havneutvalget. 

 

Sak 05/11: Orientering om bølgebryteren 

Vedtak: Gjennomført. 

 

Sak 06/11: Søknad om pass til plastseilbåten til Motivasjon & Mestring. Tore 

begrunner og orienterer om aktivitetsplaner 

Vedtak: Med 4 mot 1 (John Audun Hauge) stemme ble det vedtatt at M&M får teste ut 

konseptet frem til skoleferien begynner, og slik at de får tid til å sette den i 

stand. Båten skal ligge slik at den ikke tar opp plass for andre. Deretter 

vurderes båt og bruk på nytt. 

 

Sak 07/11: Tildeling/plassering av båtplasser sesongen 2011, inkl ”Ludvik”.  

Vedtak:  Alle båter som hadde plass i 2010, og som har søkt for 2011, er tildelt plass. 

Intern plassering i havnen bestemmes senere. Fire nye båter får plass etter 

søknad:  

 Erik Foss skal selge ”Foreholm” og har søkt om plass til ”Svanen” i stedet. 

  Plattgatteren ”Camilla” tilhørende Anders Aarskog Nesse 

 Strandebarmeren ”Ida Marie” tilhørende Terje Erlandsen.  

 Hardangersnekke til Erik Tombre 

 

Sak 08/11: Spill for opptrekk av båter i nøstene. Type og gjennomføring. 

Vedtak: Saken er utsatt 

 

Sak 09/11: Utsettingsfrist for båter. 

Vedtak: Saken utsatt. 

 

Sak 10/11: Oversikt over og event. avhending av robåter uten plass inne/ute 

Vedtak: Bergen Kystlag og andre med båter uten plass, purres opp slik at denne saken 

kan endelig avsluttes før sommeren. 
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Sak 11/11: Tilbud om liten flytebrygge i gave. Organisere event. henting på Sotra. 

Vedtak:  Saken trekkes som uaktuell. 

 

Sak 12/11: Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt 

  

Egil Sunde, leder Havneutvalget 


