
Referat  styremøte Bragdøya kystlag 
Mandag 4. mai 2015, kl 17.30 i Byhallen, Tovet Kristiansand    
Tilstede: Tore Bentsen, Sigbjørn Ubostad, Tone Andersen, Jon Grindland, Åse Quidding, 
Elisabeth Gran, Jan Bronsta, Bente Karlsen Røstad.
Ikke tilstede: Sverre Gregusson.

SAKLISTE:
Sak nr Sak

1505 – 01 Referat fra forrige møte. Godkjent

1503 – 02 Orienteringssaker
Økonomi. Vi har ikke fått tilskudd til Nesebuen. Tore har bedt om at søknaden 
vurderes på nytt. Har sendt en klage på avgjørelsen. Målet er å få på dekket og få 
båten ut fra Bredalsholmen så fort som mulig.
HMS – ingen saker.
Onsdag møte med fylkeskommunen – driftsavtale skal evalueres. –
savvosordning? – fredning av Songvår som del av områdefredning på hele Ny-
Hellesund?

1503 – 03 Gjennomgang av arbeidsprogrammet
Vertskap Bragdøya og Grønningen er fullbooket.
NA- leiren. Det skal ikke være telting ved stranda. Alle telt skal være på oversiden 
av veien eller på hjemmejordet. Ingen telt på veien mot Dampskipsbrygga.
Skyss – dårlig på melding til kjøring.
Booking av plass i villaen- max 3 døgn. 250 pr seng, 200 for medlemmer. 2.000 
pr natt for alle 10 sengene.
Trakteringsgruppa har første store arrangement torsdag.
Åpne arrangementer. Saltebua 100 år. Eget arrangement til høsten. Diskutere med 
kommunen om opplegg – samtidig åpning av makrell-utstilling.
Prøve å bruke Saltebua mer som konsertsted. Elisabeth undersøker videre.
Vinden drar.
Låven. Forprosjektgruppe. Materialet som ligger er gammelt. Vi må ha nye 
utregninger og planlegging. Sigbjørn, Sverre, Kari W. lager et forprosjekt innen 
1.9. Kan evt. komme i gang med grunnarbeid utover høsten.
Strømme entrepenør skal komme ut for å se på rotkjelleren. 
Grøfting er ferdig i løpet av et par dager. 
Veranda utenfor leiligheten er ferdig.
Småbåtbua har fått et greit skap.
Shedd til sauene skal bli ferdig i løpet av høsten. ( tak og stolper)
Grimstadsjekta - ?
Prikken blir ferdig i løpet av sesongen.
Therese overtas av RIO.
Håndverktøy. De som har behov for nytt må levere inn liste over det som trengs. 
De som bruker verktøy må legge på plass. Dag Nyland går gjennom det som fins .

 



1503 – 04 Forslag fra Vevgruppa om innkjøp av karemaskin. Pris oppgitt til ca. kr 4500,- 
Godkjent. 

1503 – 05 Vårdugnad og sesongåpning. 
Liste over oppdrag til dugnaden er hengt opp.  
Sesongåpning – alt i rute.

1503 – 06 Bragdøyadagene og Kystens dag.
Vi har fått kr. 25.000 i støtte. Har dekket hjelp til alle aktiviteter. Elisabeth 
undersøker i forhold til å ha Lister eller Dagmar klar til seiling. Natur og ungdom 
er invitert, redningsskøyte invitert. Bestilt plakater og flyers om konserten. 
Gunnar Eikeli skal holde foredrag.
Fortidsminneforeningen har annonsert naturlos på Bragdøya med båt fra Lumber. 
Det annonseres tur fra Auglandsbukta. 
Makrellskjorter – damestørrelser, og medium-large herre trykkes opp. Elisabeth 
undersøker videre.

1503 – 06 Formidlingsprosjektet
Utarbeidet tekst for plakater til gården, plakat ute og til alle båtene. 
Maler og elementer er ferdig. 

1503 – 07 Eventuelt


