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HAVNEUTVALGET 
 

 

Protokoll 

 
Møte i Havneutvalget for Sandviken Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 9. juni 2016, kl. 17.00 

Sted: Lunsjrommet bod 20. 

 

Møtte:   Leder/referent:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Havnefullmektig: Erik Clausen. 

  Medlem:  John Audun Hauge (privat) 

  Medlem:  Roar Mørkeset (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

Medlem: Alfred Johan Olsen (Langskipslaget Haakon 

Haakonsson) 

  Medlem:   Svein Olsnes (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem:   Arild Berge  (Fyksesund) 

 

Forfall: Medlem:   Felizia Bjarkøy (Sandviken Kystlag) 

 

 

 

Sak 10/16:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 11/16: Godkjenning av protokoll fra møte 2. mars 2016 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 12/16: Søknad om sommerplass til «Viggo» på utsiden av «Anna». 

Vedtak: «Anna» tildeles sommerplass ut september 2016. 

 

Sak 13/16: Søknad fra Ove Ytredal om restaureringsplass på land til snekke 

Vedtak: Båten tildeles restaureringsplass på land i fire uker, t.o.m. 10. juli. Sluttdatoen 

er absolutt. Båten settes på land på betongkaien der øvrige mindre båter har 

vinteropplag. Oppsett i stranden er ikke mulig. Eventuell plass på sjøen må 

omsøkes separat etter at båten er sjøsatt. 

 

Sak 14/16:  Søknad fra Jonas Rørtveit, Yngve Gorseth og Martin Moi Evelid om plass 

til «Alisha» 
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Vedtak: Båten tildeles prøveplass for ca. et år frem til neste fellesutsett av båter våren 

2017. For eventuell videre plass, må det søkes på nytt senest innen 15. april 

2017. 

 

Sak 15/16:  Søknad fra Kahlil Story om videre restaureringsplass for båten 

Vedtak: Båten tildeles plass på land i et år til for videre restaurering. Deretter vurderes 

plassen på nytt. 

 

Sak 16/16:  Vurdere å redusere antall båtplasser i havnen via oppsigelser. 

Vedtak: Tallet på større båter må vurderes redusert fra høsten av. Jor Jacobsen 

kontaktes for å høre om de videre planene for Colin Archer-skøyten sin, da eier 

ikke er aktiv i senteret, og båten opptar en stor plass. 

 

Sak 17/16:  Søknad om plass til oselver fra Elisabeth K. Døskeland. 

Vedtak: Havneutvalget ser positivt på nye engasjerte båteiere, men ønsker pr. dato ikke 

å tildele nye plasser da det ikke er ledige plasser der det er forsvarlig å legge 

båter med antikvarisk verdi. Havneutvalget anbefaler søker om å bli med i 

Sandviken Kystlags båtdelering for å få tilgang til tilsvarende båt(er), og 

komme tilbake med en ny søknad senere når mulighetene for plass er bedre. 

 

Sak 18/16: Eventuelt  

Vedtak: Det var ingen saker under eventuelt. 
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