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HAVNEUTVALGET 
Protokoll 
 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Onsdag 6. februar 2013, kl. 19.00 

Sted:  Sandviksboder 16, 3. etg. 

 

Møtte :  Leder/sekretær: Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem:  Øyvin Konglevoll (Bergen kystlag)  

  Medlem:  Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

Frafall: 

Medlem:   Svein Olsnes (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem:  John Audun Hauge (privat) 

Medlem:  Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

Medlem:  Roar Mørkeset (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

 

På tross av det begrensede tallet på fremmøtte, valgte Havneutvalget 

enstemmig å avholde møtet på betingelse av at ved stor uenighet i sak, ville 

denne bli utsatt til nytt møte. Havneutvalget var også kjent med flere av 

medlemmenes syn på forhånd. Alle saker ble behandlet. 

 

Sak 1/13:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 2/13: Godkjenning av protokoll fra møte 17. oktober 2012. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 3/13: Vurdering av fem søknader om båtplass. 

Vedtak: «Delphin», eid av Remi Helvik Lund: Båten får plass på land for 

restaurering. Det forutsettes jevn og god fremdrift i arbeidet. Eier bør 

dokumentere båtens historie, også i forhold til utseende, og søke faglige råd og 

kursing i restaureringsarbeid. Hvis eier ønsker plass i havnen ved ferdig 

restaurering, må dette søkes om når den tid kommer. En slik søknad behandles 

uavhengig av plass på land for restaurering. Vedtaket var enstemmig.  

 «Erkna», eid av Atle Remøy: Båten tildeles plass. Vedtaket var enstemmig. 

 Arendalssnekke, eid av Erlend Mosevoll: Båten tildeles plass. Vedtaket var 

enstemmig. 

 «Bla bla», spjærøykrysser eid av Trappen Motiveringssenter: Båten ble 

tildelt plass på land for restaurering. Det stilles krav om jevn og god fremdrift i 

arbeidet. Hvis eier ønsker plass i havnen ved ferdig restaurering, må dette 
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søkes om når den tid kommer. En slik søknad behandles uavhengig av plass på 

land for restaurering. Vedtaket var enstemmig. 

 «Motig», eid av Astrid Thunold: Båten tildeles plass på betingelser. Båten 

har lagt ute for vær og vind lenge, og er ikke tatt vare på over lang tid. Eier må 

umiddelbart ta seg av båten med forsvarlig tilsyn, vedlikehold og lagring. Hvis 

eier ikke har tilgang til innendørs lager, kan den lagres ute under presenning. 

Dette er eiers ansvar. Havneutvalget har dårlig erfaring med ettersynet av båten 

fra tidligere. Ved sjøsetting må den etterses jevnlig og i tråd med «Regler for 

Sandviken Veteranbåthavn». Plass tildeles på disse betingelsene frem til 1. juli 

2013. Om ikke betingelsene følges opp, vil Havneutvalget si opp plassen og 

eier må da fjerne båten. Vedtaket ble gjort mot 1 stemme (Peder Stumberg). 

Han ville ha protokolltilført at båteier har misligholdt betingelsen for plass over 

flere år, og båten burde derfor ikke ha plass. 

    

Sak 4/13: Endring av «Regler for Sandviken Veteranbåthavn». 

Vedtak:  Havneutvalget gikk grundig gjennom eksisterende regler, og vedtok forslag til 

endringer. Forslaget legges ved protokollen. Dette sendes videre til 

Fellesenhetens styre for endelig vedtak. 

 

Sak 18/12: Eventuelt: Det var ingen saker under dette pkt. 


