
Styremøte 25. september 2017 

 

Til stede: Tore, Geir, Tom, Åse, Bente, Marith, Maiken, Erik 

Ikke til stede: Karsten, Bjørn Vidar, Christina 

 

Sak nr. Tema Kommentarer 

17.09. - 50 Referat fra styremøte 

04.09.2017.  

Godkjent uten kommentarer 

17.09. - 51 Orienteringssaker: 

 
- Økonomioversikt.  
God likviditet, tross mye utgifter til låven. De største 

utgiftene er stort sett tatt.  

Styret er fornøyd med den økonomiske situasjonen.  

 

- Evalueringsmøte med «Barnas øy».  
Møte avholdt 13.09.2017 

Det ble tatt opp mye på forskjellig på møtet: 

 Bruk av naust / aktiviteter – ingen kommentarer fra Bkl.  

 Bruk av strøm – det skal ikke brukes skjøteledninger 

 Utslagsvask – utløpet må rettes (fjernes) 

 Lavvo (skal tas ned for vinteren) – ingen kommentarer 

 Platting, er laget så den er lett å fjerne – ingen kommentarer 

 Transport ut og inn – Barnas øy ønsker at vi skal overta all 

transporten. Vi skal se på hvordan dette kan organiseres. De 

har litt fleksibilitet med tanke på tider, og går gjerne til 

Lumber i stedet for Auglandsbukta.  

 Toalettbruk – barna bruker toalettanlegget ved 

kystkultursenteret. Om det er hensiktsmessig med toalett 

ved naustet skal Barnas øy vurdere nærmere. 

 Bruk av Villaen – fokus på ledernes praktisering av reglene, 

og sammenhengende overnatting over mer enn tre netter. 

Kystlaget skal vurdere reglene og praksis ved bruk av 

Villaen til neste år. Bruk av Villaen som pauserom samt 

dusj/toalett for de ansatte skal ikke forekomme.  

 

- Dialogmøte i Agder kollektivtrafikk om anbud på 

båtruter 12.09.2017.  

Det legges ut anbud på rute i Søgne og til Randøya.  

Det er enighet i styret om at det ikke er dette kystlaget skal 

drive med.  

 

- Møte med Parkvesenet angående Arbeidsprosjektet. 
Kort orientering fra møte 07.09.2017 

Arbeidsprosjektet kommer igjen ut på Bragdøya. Det er uvisst 

om det er på permanent basis, men det er for tiden mye arbeid 

til de på øya.  

 

- HMS-prosjektet. Status og framdrift 
HMS-gruppa har fordelt oppgaver, og holder nytt møte etter 

høstferien. De holder på med rammeverket, samt med å få på 

plass ansvarspersoner. De satser på å være ferdig med 

systemet innen oktober, og skal dermed få med 

ansvarspersonene i det videre arbeidet.  



17.09. - 52 Deltakelse på Norsk 

forening for 

fartøyverns årsmøte.  

Møtet er i Trondheim 13.-15. okt. 

Bkl. har tre båter som er medlem (Dagmar, Nesebuen og Pil).  

Geir Buås og Sverre Gregusson deltar fra kystlaget 

17.09. - 53 Oversikt over 

arrangementer.  

Organisering og 

oppnevning av 

ansvarspersoner/ 

komitéer 

- Høstdugnad 13.-14. okt. 
Fredag ut kl. 17. Måltid på kvelden. Retur kl. 22. 

Lørdag ut kl. 10. Måltid på dagen. Retur senest kl. 16.  

Åse har ansvar for mat.  

Det må settes opp en dugnadsliste. Ting som må gjøres:  

Ta opp småbåter, lysarmatur, takstein og gulvlegging på 

låven, beising på låven, rydding av materialer, rydde på 

slippen.  

Sende e-post til medlemmene – Maiken. 

 

- Julemarked 12. nov. 
Har en egen komité 

 

- Medlemsfest 18. nov. Julebord 

Styret er komitéen.  

Mat – Tom og Åse ser på dette 

Underholdning – Bente skal undersøke 

Pris – 200 kr 

Sende ut e-post til medlemmene – Maiken 

 

- Styreseminar 5.-6. jan. 
 

Ansvarlig for temakvelder (en tirsdagskveld i måneden i 

vinterhalvåret) 

Bjørn Vidar vil ha en kveld. Gjerne den første.  

Roy Wrånes? Andre forslag/ønsker? 

 

Styremøter fram til årsmøtet 
23. oktober 

27. november – på spiserommet hos Karsten 

 

Årsmøte 
6. mars 

17.09. - 54 Oppfølging av sak 

06.06.-36 - 

Gruppestrukturen 

Viser til referat fra styremøte 06.juni.  

Oppfølging av vedtak samt drøfting av hva som bør gjøres før 

styreseminaret. 

Følgende grupper finnes i kystlaget:  

- Store båter: Lister, Nesebuen. Dagmar, Tausa, Pil 

- Småbåtgruppa, rolivgruppa  

- Vevgruppa 

- Ukulelegruppa  

- Villsaulaget 

- Trakteringsgruppa 

- Byggegruppa  

- Grønningengruppa 

- Husgruppa for Gerrards villa 

- Motorbu-gruppa (for tiden ikke oppe og går) 

- Bibliotek – historie – arkivering (ikke oppe og går) 

 

Det er et prinsipp i kystlaget om at gruppene skal være åpne.  



Hver gruppe skal ha en ansvarlig, og må levere en rapport på 

slutten av året. Dersom det er behov for midler/ressurser neste 

år må det leveres et budsjett.  

Enighet i styret om at det må være mer struktur i gruppene.   

17.09. - 55 Videre restaurering 

av Pil og Nesebuen 

Plan for arbeidet og vurdering av søknad om midler. 

Pil er på slippen. Ny maskin skal inn, og dekket skal skrapes. 

Vi har fått mye penger til Pil tidligere.  

Vi har fått betydelig mindre penger til Nesebuen, og skal søke 

om midler for å ferdigstille båten hos Riksantikvaren og 

eventuelt andre, f.eks. stiftelser.  

Mye av arbeidet med disse båtene skal organiseres som kurs.  

17.09. - 56 Logistikkansvarlig Utsendt notat fra Helge Quidding.  

Geir får ansvar for logistikken når gjelder transport av 

personer til og fra øya. 

17.09. - 57 Eventuelt 

 

 

 

 

 

D5L-kurs 
Det er behov for flere som kan kjøre våre båter.  

Vi har fått en god pris på D5L-kurs, med oppstart på våren.  

Vi legger ute en føler på om det er noen som kan tenke seg å 

gå på kurs – sende ut e-post og på hjemmesiden.  

 

Diskutere kjøp av båt 
Forslag til styret fra Tom om kjøp av båt: 

Det er behov for å lære opp folk i båtvett og seilkunnskap, 

samt å rekruttere ungdom til kystlaget. En metode er å kjøpe 

en mer moderne seilbåt, for eksempel en skjærgårdskrysser, 

med gode seilegenskaper. Dette for å legge grunnlag for 

kunnskap og interesse for seiling.  

 

Dette er like mye en diskusjon om prinsipper. Vi må tenke ut 

fra formålet med kystlaget; hva skal vi formidle, og hva som 

er midlene. I tillegg må vi se på om det er plass til flere båter, 

og om det er noen som kan ta ansvar for den.   

 

Vedtak: Vi jobber videre med saken, og tar ikke stilling til 

innkjøp av båt på nåværende tidspunkt.  

 

Vi prøver først å få til kurs på de båtene vi har, samt se an 

interessen for å holde seilkurs blant våre medlemmer.  

Vi bør også se på muligheten for å alliere oss med andre 

foreninger for å samarbeide om seilkurs.  

 

Oksøy fyr 
Møte for å diskutere Oksøy fyr – nåtid og fremtid 31.oktober.  

Erik kan tenke seg å være med, tar med seg flere fra kystlaget.  

 


