
   Julehilsen fra Draugen 
 
Hei alle 
2020 har vært et spesielt år på mange måter.  
For foreningen har året medført en reduksjon i medlemsmasse på nær 50 og «tap» av en 
tredjedel av kaianlegget. Å ikke kunne benytte C-kai grunnet uklare tidshorisonter. Å ikke 
kunne tilby alle medlemmene kaiplass i Draugens kaianlegg i sommer har vært et, ja et, 
nederlag.  
 
Styret har hatt en MEGET utfordrende navigasjon mellom Bybane utbygging, utbygger 
Skanska og Vassbakk & Stol, Bergen kommune – etat for bygg og eiendom, Bergen kommune 
– plan og bygningsetaten, Bergen kommune – bymiljøetaten, Bergen kommune – 
vannløpsetaten, Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen havn, IMC Diving og vår bankforbindelse. 
 
Når seilasen er på det mest utfordrende, dukker det opp enkelt personer med ekstra styrke 
til å navigere oss inn i smult farvann. Denne hjelpen, enten den kom fra saksbehandler i 
etaten, entreprenør med ekstra mot, leder av dykkerfirma med slakk line eller bank med tillit 
til oss, gir styrke til å stå på og det er en herlig følelse å oppleve. 
 
Støtte, bistand og styrke har det også vært fra styret og dere medlemmer som har stått 
samlet i denne tiden. OG VI trenger dere også i 2021. Seilasen er dessverre ikke sluttført. 
Navigasjonen vil fortsatt være utfordrende.  
 
Vedtatt og rettskraftig reguleringsplan over Store Lungegårdsvann gir rammer for 
samlokalisering av Neptun og Draugen i sjøarealet. C-kai er allerede plassert innenfor 
arealet. Fremover må vi få re-etablert gangvei og å få infrastrukturen opp å gå på C-kai. 
Dette blir en særs prioritert oppgave i starten på 2021. Det ligger også et økonomisk 
potensiale i kaien ift å styrke medlemsmassen. 
 
 
MEN, aller først står julefreden nå på 
båtripa. Topp lanternen lyser «over huset 
til der ho jordmormatja bor». Båtnissen har 
lagt mye spennende under treet. Og 
kaptein og mannskap har funnet roen i en 
trygg havn. 
Med de beste ønsker for julen og ett riktig 
godt nyttår til dere alle. 
 
Styret 
 
 
 


