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HAVNEUTVALGET 

 
Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 8. desember 2011, kl. 14.45 

Sted:  Klasserommet til Motivasjon & Mestring, Sandviksboder 16, 2. etg. 

 

Møtte:   Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem:  Tore Solberg (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Tom Backer Johnsen (Bergen kystlag)  

Medlem: Bjørn Djupevåg (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

 

Frafall:Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

 

Sak 13/11:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 14/10: Godkjenning av protokoll fra møte 21. mars 2011. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 15/11: Søknad om plass fra redningsskøyten RS 28 Sandefjord, 47 fot 

Vedtak: Båten tildeles plass. Prioritert plass er med baugen inn mot land mellom bod 20 

og 24. Her må det først legges ut bedre akterfortøyninger. Ved snarlig ankomst 

til havnen, kan den legge seg innenfor Mot på trekai nord, eller på utsiden av 

Markol V på trekai sør. 

 

Sak 16/11: Søknad om plass fra slepebåten Falken II, 49 fot 

Vedtak: Båten tildeles plass. Kan ligge på flytebryggen på Tangen i vinter, eventuelt 

utenpå Markol V. Båten flyttes i forhold til behov for plassene. 

 

Sak 17/11: Søknad om plass for oslojolle 

Vedtak: Båten kan ligge i senteret for reparasjoner/oppussing frem til våren. Den kan 

være inne i treverkstedet når det jobbes aktivt på den, og flyttes ut i perioder 

den ikke er under aktiv oppussing. Eier kan sette hus av standard type over for 

beskyttelse ute. Dette gjøres av eier, etter anvisning fra Havnefullmektig når 

det gjelder plass. Vurdering av plass på sjøen utsettes til våren, når en har bedre 

oversikt over tilgjengelige plasser. 
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Sak 18/11: Omrokkeringer i havnen 

Vedtak: Kubben settes på land i stranden for overhaling i vinter. 

 

Sak 19/11: Harald Dag Grindheim ønsker plass til båten sin utenpå ”Johannes” i 

vinter. 

Vedtak: Båten kan legges utenpå Johannes inntil Dampen eventuelt kommer tilbake. 

Harald Dag Grindheim holder seg orientert om dette direkte med eier av 

Dampen, Kåre Taule. Hvis Dampen kommer tilbake, vurderes plass på nytt. 

 

Sak 20/11: Videre utbygging/forbedringer i havnen 

Vedtak: Alle bøyene foran bod 24 tas opp og fornyes med standard oransje type. Ilene 

tas på land for sjekk og nødvendig fornying av tau/kjetting. Arbeidet utføres 

ved å spenne trosse på tvers av havnen som Markol V festes i, og en bruker 

kranen på denne til å ta opp ilene. Det leies inn dykker etter behov. GPS-

koordinater registreres for plassering av nye iler. Arbeidet gjøres før sesongen, 

fortrinnsvis i slutten av februar-begynnelsen av mars. 

 Flytebryggene foran bod 24 sjekkes samtidig. 

 

Sak 21/11: Eventuelt 

a) Det ble orientert om at kommunen har gitt tillatelse til å rette opp kaifront 

utenfor nøstet, ved flytebryggen. Murt front prioriteres om det er økonomi 

til dette. 

b) Motivasjon & Mestring sin plastseilbåt tas på land for oppussing. Den kan 

stå til våren, men kan ikke påregne plass i havnen til sommeren. 

 

Egil Sunde, leder Havneutvalget 


