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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 

 
Møte i Havneutvalget for Sandviken Veteranbåthavn 

Tid: Onsdag 30. september 2015, kl. 17.30 

Sted: Møterommet 3. etg. bod 16 

 

Møtte:   Leder/referent: Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Roar Mørkeset (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

  Medlem: Alfred Johan Olsen (Langskipslaget Haakon Haakonsson) 

 Medlem:  Felizia Bjarkøy (Sandviken Kystlag) 

  Medlem: Arild Berge (Aktivt Sjøliv For Alle) 

 Medlem: Ove Ytredal (Trappen Maritime) 

 

Forfall: Medlem:  Svein Olsnes (Motivasjon & Mestring) 

 

 

Sak 22/15:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 23/15: Godkjenning av protokoll fra møte 26. mai 2015 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 24/15: Søknad om båtplass til Rolfsnessnekke fra Reidar Bøen. 
Vedtak: Båten tildeles ikke plass pga. mangel på ledige plasser. Båten prioriteres heller 

ikke da båttypen allerede er representert i havnen. 

 

Sak 25/15: Søknad om vinteropplag fra Vilhelm Bjerknes. 

Vedtak: Båten tildeles ikke plass for vinteropplag pga. mangel på plasser. 

Havneutvalget prioriterer båter med fast tilhørighet i havnen.  

 

Sak 26/15:  Søknad om båtplass fra Jegvan Kaarbø/Holsnøy Kystlag 

Vedtak: Båten tildeles ikke plass på grunn av plassmangel, og at Havneutvalget 

prioriterer båter tilhørende lag/organisasjoner i senteret og medlemmer av 

disse. Medlemmer av Holsnøy Kystlag ønskes velkomne til å delta i senteret, 

og benytte seg av båtene som allerede er her og kan brukes via Sandviken 

Kystlags båtdelering. 

http://www.kystkulturbergen.no/
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Sak 27/15:  Søknad om videreføring av båtplass fra Kahlil Story. 

Vedtak: Båten tildeles plass frem til 1. mai 2016. Forutsetningen er jevn fremdrift 

videre i arbeidet, og at eier legger frem plan/tegning av fremtidig overbygg 

senest 1. april 2016. Havneutvalget vil på bakgrunn av dette vurdere videre 

plass etter 1. mai 2016. Havneutvalget presiserer at plass på land for 

restaurering ikke automatisk gir rett til fremtidig båtplass på sjøen. 

 

Sak 28/15: Søknad om båtplass til Hardangersnekke fra Sandviken Kystlag 

Vedtak: Havneutvalget ser på båten som en god representant for båttypen, og søknaden 

innvilges. 

 

Sak 29/18: Søknad om båtplass til kogg/snekke fra Ove Ytredal. 

Vedtak: Båten tildeles plass på land i vinter og frem til 15. mai 2015 for oppussing. 

Etter dette tidspunktet har båten ikke plass i havnen, og må flyttes. 

 

Sak 30/15: Søknad om båtplass til dory fra Jan og Ørjan Olsen. 

Vedtak: Båten tildeles plass fra våren 2016. Eier må gi beskjed minst 14 dager før 

planlagt ankomst havnen, og på forhånd ha vært med og tilrettelegge 

fortøyningsutstyr osv. hvis behov for dette. Hvis plassen ikke benyttes i løpet 

av sesongen, blir plasstildelingen trukket tilbake. 

 

Sak 31/15: Plassering av båter på land i vinter. 

Vedtak: Egil Sunde, Roar Mørkeset og John Audun Hauge delegeres å lage plan for 

dette. 

 

Sak 32/15:  Plassering av båter på sjøen i vinter. 

Vedtak: Egil Sunde, Roar Mørkeset og John Audun Hauge delegeres å lage plan for 

dette. 

 

Sak 33/15: «Real» og plass i havnen. 

Vedtak: Eier lover å fjerne båten i løpet av uke 41. 

 

Sak 34/15: «Trammel», oppdatering. 

Vedtak: Båten fjernes/hugges. 

 

Sak 35/15: Eventuelt. 

Vedtak: a) Dersom båteier som er tildelt plass, ikke benytter seg av denne i løpet av 

sesongen, trekkes plasstildelingen tilbake. Båteier er forpliktet til å gi melding 

hvis denne er vesentlig forsinket med å ankomme havnen. 

 b) Havneutvalget finner det ønskelig å finne ny havnefullmektig. 

 c) Båteierne påminnes rett bruk av oppstøtting av båter ved landopplag. 

Oppstøtting sjekkes av representant for havneutvalget, og dårlig oppstøtting 

påpekes overfor båteier, med frist for utbedring. 

http://www.kystkulturbergen.no/

