
Referat styremøte Bragdøya Kystlag 31.08.2015
Tilstede: Tore Berntsen, Sigbjørn Uboestad, Sverre Gregusson, Tone Andersen, Jan Bronsta, Åse 
Quidding, Bente Røstad, Anne Furuborg, Erik Wigstøl.
Ikke møtt: Elisabeth Gran.

1507 – 01 Referat fra forrige møte. Evaluering fra blueskonsert, rapport fra kystens dag mangler. 

1507 – 02 Orienteringssaker:
Regnskapsoversikt. Gjennomgått. Vi har god likviditet. 
HMS. Fingerskader
Info om arbeidsprosjekt. Jon ansatt i kommunen i 100% stilling. Arbeidsleder for NAV. Gruppe på 3-5 
som får god veiledning. Mål trening for å komme inn i arbeid. De som får praksisplass, skal ha en  ha 
yrkesskadeforsikring. Bragdøya kystlag oppretter forsikringen, men får tilskuddsmidler fra NAV som 
dekker betalingen.
Aktiviteten i sommer. Kafedrift. Det har fungert svært bra med Johannes i kafeen. Vertskap har også 
fungert svært bra. Driften med mye besøk har vært mye enklere enn tidligere. Øya har vært mye 
besøkt. Det kan være lurt å utvide vertskapsordning noen uker til. «Vinden drar» var fornøyd med 
oppholdet. NA leiren gikk bra. Barnas øy har vært kjempefornøyd – både arrangørene og foreldre 
som har hatt barn der. 
Planlagte aktiviteter. Visetreff, Vet sail – vi prøver å ha åpen kafe den søndagen, teatertur – påmeldt 
36. Kom deg ut dagen. Mellom 16 og 18.30 ønsker politikere å bli hentet til overnatting ute fra lørdag 
5.9. til søndag.
Formidlingsprosjektet. Plakater på gården er gått i trykken og plakat til saltebua er ferdig.
Reorganisering av Grønningengruppe. Prøver å danne en driftsgruppe som kan ta ansvaret for 
bygninger, tilsyn etter utleie og nødvendig supplering av inventar.
Organisering av gruppa for «store båter» Det har vært avholdt et møte – oppfølgende møte til 
høsten. Tur med 3 båter til Hellesund med 22 deltagere sist søndag. Vi prøver å lage denne turen til 
en tradisjon. Vi trenger opplæring av flere som kan ta ansvar for å seile båtene.

1507 – 03 Sommerkonsert - Evaluering må utsettes igjen. Helge har skrevet en rapport mht. 
trakteringen. Vi bør ikke planlegge arrangementer beregnet på over 200 deltagere.  Kystens dag – 
evaluering mangler

1507 – 04 Gårdsprosjekt. Arbeidsgruppe: Kari, Sigbjørn, Jon, Sverre, Andreas. 
Rotkjelleren : Muren skal inspiseres i morgen. Vi har midler til å få opp tak, Andreas vil tegne forslag. 
Byggmester Dovland har lyst til å være med videre. Møte med både arbeidsgruppa, arkitekt og 
byggmester avtales. Vi må søke om byggetillatelse og må finne ut hva slags type tegning som må 
sendes. Bygninger som har stått før og er med på reguleringsplanen, kan det søkes om. Orientering  
om planene også styret for utvikling av Bragdøya. Mål: Grunnarbeid startes i høst – bestilling av 
materialer når tegning er ferdig. 

1507 – 05 Medlemskveldene. Organisering. Forslag til foredrag/ kåseri/ kulturelle innslag etter 
kaffeen i løpet av vinteren. Erik Berglihn vil si noe om Barnas Øy. Annemor. Normann Liene. 
Munksgård. Roar Solheim – naturmuseet, Rio – restart. Tema tas opp på tirsdag med oppfordring om 
innspill. 

1507 – 06 Kursaktivitet. Kurskalender. Tom Andresen kan være behjelpelig med oppsett. Forslag 
videre:  Knivkurs, Kajakkbygging?, Slipe kjede til motorsag. Slipe kniver. Puttekurs.  Seiling, 
styringsregler ( våren) Knuter, knop. Symaskiner, seilsying. Snekkermaskinkurs er satt opp 3. og 4. 
oktober.



1507 – 07 Opplegg for arrangementer. Samme type mal som brukes på julemarkedet bør tas opp og 
brukes for alle andre arrangementer. Gruppa som driver NA-leiren har bedt om avløsning, og en ny 
må dannes. De som har vært i gruppa må kontaktes – hvis noen vil være med videre, må gruppen 
reorganiseres. De får tilbakemelding på at de ha gjort en svært god jobb i de 14 årene de har fungert.

1507 – 08 Fastsetting av styremøter og styreseminar.
Styremøter 5. okt og 7. des, styreseminar  13-14 november ( julemarked 15. nov). 
Høstdugnad: 9 og 10 oktober
Høstfest 24. oktober. Tema – Saltebua 100 år.  Kåseri, makrellutstilling. Invitere gjester:  Få tak i 
rørlegger Bragdø og andre som kan ha noe bilder. Representant for kommunen. Festkomite: Nevnes 
tirsdag. Andre ønsker – musikk-kveld.

1507 – 09 Utlyst konkurranse om navn på ny båt. (Napp 1)
Flest stemmer for Napp. Styret følger flertallet, og båten beholder sitt navn.  

1507 – 10 Eventuelt. 
Alle førstekandidater har sagt ja til å komme på et møte på Bragdøya for å se på prosjektet – Rio 
Restart. Representanter for styret møter for å markedsføre Bragdøya samtidig. 

Jon Grindland - Søknad om fritak for styreverv pga mulig konflikt mellom det å være kommunalt 
ansatt og arbeidsleder for NAV med daglig virke på Bragdøya og styremedlem i Bragdøya kystlag. 
Styret ser det ikke som noe problem hvis Jon fortsetter i styret, men hvis han selv vil trekke seg, er det 
ok. 

Praksisplass på Bragdøya. Arbeidsmarkedsbedrift Avigo ønsker en person plassert på Bragdøya – 
arbeidspraksis i 50% stilling, men vil ikke refundere utgifter til yrkesskadeforsikring. Avigo er i 
Lillesand. Tore kontakter  Avigo om vårt prinsipielle standpunkt om ikke å betale forsikringer på 
personer i yrkespraksis uten å få refundert kostnadene.
Hvis negativt svar fra Avigo vil styret vurdere å gjøre et unntak fordi saken gjelder et aktivt medlem.

Tilbud om å kjøpe materialer.  Skilsø båtbyggeri, Tromøya har sluttet med sin aktivitet og skal selge 
sitt verksted. Kystlaget har fått forespørsel om vi er interessert i eikematerialer – 10 kubikk i meter. 
2,5» 2», 3» 1,5.  Pluss en del mahogni,  bjørkefinerplater og lister. 
Eika har ligget på lager siden 65. 
Det er også en del maskiner til salgs, bl.a. en  tykkelseshøvel som vi kan være interessert i.

Erik, Sverre og Tore har sett over det som skal selges og Skilsø venter på bud fra kystlaget.
Alt må hentes på verkstedet på Tromøya.

Konklusjon: Kystlaget er interessert i å kjøpe eika dersom en kommer til enighet om akseptabel pris. 
Det samme gjelder tykkelseshøvel og finerplater. Annet som bl.a. mahogny må ses i sammenheng 
med hva annet en kan få med på kjøpet. 
Det må arbeides med å finne rimelig lagringsplass inntil låven er ferdig.
Tore og evt. andre fra styret kontakter Skilsø og forhandler om pris på eik, mahogni, finerplater, 
tykkelseshøvel og annet av interesse. 

Rapport på utvidelsen av kjøkkenet. Meget godt resultat og mye fint dugnadsarbeid. Kostnad: 
kr.34.000, men noe arbeid gjenstår.

Evaluering Tall Ships etterlyses. Team Works har fakturert leie av monitor med 5.000. Vi ber dem 
ettergi regningen.



Flere billetter solgt i badebåtsesongen i år enn i fjor.


