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HAVNEUTVALGET 

 
 

Protokoll 
 

 

Møte i Havneutvalget for Sandviksboder Veteranbåthavn 

Tid: Onsdag 28. august 2013, kl. 18.30 

Sted:  Forsamlingslokalet 3. etg. bod 16.. 

 

Møtte:   Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Roar Mørkeset (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

Medlem: Arild Berge (Aktivt Sjøliv For Alle) 

Medlem: Ove Ytredal (Trappen Maritime) 

  

Frafall: Medlem:  Svein Olsnes (Motivasjon & Mestring) 

Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

 

Sak 13/13:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 14/13: Godkjenning av protokoll fra møte 20. juni 2013. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 15/13: Vurdering av søknader om båtplasser: 

1) Erlend Mosevoll har byttet båt, og søkt om plass til original 

Hardangersnekke. Ligger i havnen ved Radektomten i påvente av 

behandling av søknad om plass.  

Vedtak: Søknaden ble godkjent 

2) Kristian Bülow har søkt om plass til seilskøyten «Skjold» 

Vedtak: Havneutvalget finner båten interessant, men søknaden blir 

avvist på grunn av plassmangel i havnen. 

3) Per R. Leikanger har søkt om plass til seilskøyten «SY Isa». Han søkte også 

i 2012, men fikk da avslag. 

Vedtak: Havneutvalget finner båten interessant, men søknaden blir 

avvist på grunn av plassmangel i havnen. 

4) Kristoffer Eikehaug har søkt om plass til seilkutteren «Viggo». Båten har 

lagt på gjesteplass i havnen i sommer, og bør være kjent for de flest. 
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Vedtak: Båten er tildelt midlertidig plass for et år. På grunn av 

plassmangel, er forutsetningen at båten ligger der det til enhver tid er 

mulig, og flytter seg på kort varsel.  Ved varsel om uvær, bør eier flytte 

båten midlertidig til tryggere havn. Etter et år må eier søke om plass 

på nytt. 

5) Ove Danielsen har søkt om plass til losbåten «Lille Ferder». 

Vedtak: «Lille Ferder» er en interessant båttype for senteret. På grunn 

av plassmangel er det ikke mulig å tildele plass. 

6) Chris Chapman har søkt om plass til seilbåten «Trammel» for restaurering 

på land. 

Båten er tildelt plass for restaurering på land. Dette gir ikke 

automatisk rett til plass på sjøen. Når båten er klar for sjøsetting, må 

eier søke om plass i havnen. 

7) Ole Christophersen har søkt om ordinært vinteropplag for Forlandssnekke. 

Vedtak: Søknaden blir avvist på grunn av plassmangel.  

8) Søknad fra Claes Werdenhoff om plass til Furuholmen plattgatter. Han 

ønsker plass fra sommeren 2014. 

Vedtak: Havneutvalget er positiv til søknaden. Dette er en båttype som 

mangler i havnen i dag. Det er samtidig en båttype som krever en egnet 

kai for å ikke ta skade. Pr. dato mangler egnet kaiplass. Siden båten 

først skal sjøsettes sommeren 2014, må det være en dialog mellom eier 

og Havneutvalg frem til sjøsetting, i forhold til å finne egnet plass. 

Båten kan ikke komme inn i havnen før egnet plass er funnet. 

  

Sak 16/13: Plassering av båter på land. Vinteropplag og båter som skal restaureres. 

Vedtak: Saken ble utsatt. 

 

Sak 18/13: Eventuelt 

 Det var en sak under eventuelt: Spørsmål om fjerning av Huskyen til Alrekstad 

skole. 

Vedtak:  Eier får en frist til 15. september til å fjerne båten. Etter dette vil den bli 

sjøsatt og slept bort for eiers rekning. 

 

 

Egil Sunde 

referent 
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