
 

Sandviksboder Kystkultursenter AS 

Sandviksboder 15-17 

5035 Bergen  www.kystkulturbergen.no 
Tlf. 971 69 903  egil@kystkulturbergen.no 
 

kontonr. 3624 20 10935,  orgnr. 990031487 

Sandviksboder Kystkultursenter AS 

Sandviksboder 15-17 

5035 Bergen 

 

 

 

HAVNEUTVALGET 

 
 

Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 23. februar 2012, kl. 18.00 

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 1/12:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2/12: Godkjenning av protokoll fra møte 8. desember 2011. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3/12: Søknader og tildeling av plass i havnen 2012, kystlagsmedlemmer og 

kystlagsbåter. 

Vedtak: Forholdene i havnen er så dårlige, med flere kondemnerbare brygger, at 

Havneutvalget vurderer det som svært problematisk å få plass til alle båtene i 

2012. Inkludert de som ikke er oppsagt. 

På grunn av dette, Norges Fiskerimuseums behov for egne plasser inkludert 

fronten av bod 24, og mulig utsettelse av utleggelsen av bølgebryteren, 

konkluderte Havneutvalget med at bare en av de oppsagte båtene kunne få 

plass: ”Terje” til Terje Midttun. Grunnen er det spesielle ansvaret 

Havneutvalget har for vernede båter.  

Havneutvalget vil vurdere tildeling av plasser til noen av de øvrige oppsagte 

båtene hvis forholdene i havnen bedrer seg og gjør dette mulig. Hvis ikke må 

båtene være fjernet innen fristen 1. mai 2012. 

 For Knut Krzywinski og Harald Grindheim sine plasser ble det også lagt vekt 

på pkt. 4d i ”Regler for Sandviken Veteranbåthavn” der det står ”Ved tildeling 

av plasser, skal det i tillegg til kriteriene nevnt ovenfor, også legges vekt på 

båteiers evne til å være med å skape et godt miljø i senteret”. 
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 Bergen kystlag hadde ikke søkt om plass til noen av sine båter, og må derfor ha 

fjernet sine båter innen nevnte frist. 

 Medlem Tom Backer Johnsen fikk godtatt en protokolltilførsel. Denne skannes 

og legges ved protokollen. 

 

Sak 4/12: Orientering om bølgebryter 

  Det ble orientert om mulig utsettelse av utleggingen av bølgebryteren pga. 

problemer med tillatelse fra Neumann Bygg som er leier grunn der landfestet 

kommer. 

Vedtak: Havneutvalget tok dette til etterretning. 

 

Sak 5/12: Opprustinger i havnen, nytt fortøyningsutstyr. 

Vedtak: Det vurderes full ommøblering i havnen. Bryggene foran bod 24 fjernes pga. 

den dårlige tilstanden. Betongbryggen på Tangen flyttes til mellomrommet 

mellom bod 20 og 24, og erstatter den dårlige trebryggen her. 

 De mindre båtene legges om mulig langs Radek-tomten med baugen inn og 

bøye akter. Fiskeri-relaterte båter prioriteres på fiskerimuseets område, i 

samråd med museet. 

 Det kjøpes inn 12 bøyer, kjetting, tau, sjakler, kauser mm. til nye fortøyninger. 

 

Sak 6/12: Tidspunkt for utsetting av båter 

Vedtak: Siste frist for utsetting av båter, som ikke skal stå på land for restaurering er 1. 

mai. Grunnen er at det skal være god til å klargjøre området for ”Vårslipp 

2012” den 12. mai. 

 

Sak 7/12:  Eventuelt 

Vedtak: Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Egil Sunde 

leder Havneutvalget 


