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HAVNEUTVALGET 

 
 

Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Fredag 23. mars 2012, kl. 14.30 

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

 

Møtte:   Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

Medlem: Peder Stumberg (Sandviken båtlag) (kom til sak 10/12) 

  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 8/12:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 9/12: Godkjenning av protokoll fra møte 23. februar 2012. 

Vedtak: Godkjent med 4 mot 1 (Tom Backer Johnsen) sin stemme. TBJ fikk godkjent 

en protokolltilførsel som ble delt ut under møtet, og legges ved protokollen. 

 

Sak 10/12: Orientering om fjerning av Bergen kystlags flytebrygger. 

Vedtak: Havneutvalget oppfordrer kystlaget om så raskt som mulig å ta med alle 

flytebryggene tilhørende laget, og helst alle på en gang. Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 11/12: Behandling av klage på tildeling av plasser fra seks båteiere (vedlagt). 

Kort referat fra saken:  

Kystlaget hadde på vegne av seks båteiere sendt klage på oppsigelsen av disse 

båtene. Klagen var også signert av båteierne. I klagen ble det påstått at Norges 

Fiskerimuseum ikke hadde rettigheter i havnen, det ble fremsatt sterke 

påstander om mangelfull saksbehandling, feil fremstilling av vedtaket i 

Havneutvalget den 23. mars ang. denne saken, og påstander om at 

Havneutvalgets medlemmer og dets leder er korrupte ved å tildele båtplasser 

utenom tildelingsrunde, og til båter de selv har egeninteresser i. Disse 

anklagene ble også fremsatt av Tom Backer Johnsen i forrige 

Havneutvalgsmøte, samt i Fellesenhetens siste styremøte. Begge steder ble han 
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svar skyldig da han ble bedt om å forklare hvilke båter dette gjaldt, og 

Havneutvalg-medlemmers påståtte egeninteresser. Tom Backer Johnsen ble 

under dagens møte igjen bedt om å dokumentere påstandene med båtenes navn, 

og Havneutvalg-medlemmers egeninteresse i disse. Han kunne heller ikke nå 

svare på noen av disse spørsmålene, og henviste til at det ikke var han som 

hadde skrevet klagen han selv hadde signert på vegne av kystlaget.  

Tom Backer Johnsen ble bedt om skriftlig å besvare og dokumentere 12 

konkrete punkt i forhold til påstander som kommer frem i klagen. 

 Bjørn Djupevåg krevde også klagen avvist på det punktet som gjaldt 

fiskerimuseets rettigheter i havnen. Det ble vist til at disse rettighetene var 

dokumentert en rekke ganger overfor Bergen kystlag. Tom Backer Johnsen var 

ikke kjent med dette, og ble oppfordret om å sette seg inn i historikken rundt 

styringen av senteret og havnen. 

Vedtak: Klagen ble ikke tatt til følge. Havneutvalgets vedtak fra 23. februar 2012 står 

dermed ved lag. Vedtaket skjedde mot Tom Backer Johnsens stemme.  

 

Sak 12/12: Orientering om bølgebryteren. 

Vedtak: Gjort 

 

Sak 13/12: Eventuelt:  

Under kystlagets tjæring av riggen til ”Den gode hensikt”, ble det sølt tjære 

over ledninger og vannslange i nøstet. Riggen ble også lagt slik at det var 

umulig å komme til sikringsskapet. Kystlaget ble bedt om å rengjøre etter seg, 

og flytte riggen slik at det var mulig å komme til sikringsskapet. Tom Backer 

Johnsen lovte at kystlaget skulle rydde opp etter seg. 

 

Egil Sunde 

referent 


