
Referat fra styremøte 20. juni 2016 i Bragdøya kystlag

Sted: Batteriet. Tordenskioldsgate.

Tilstede: Tore Berntsen, Tom Andresen, Sverre Gregussen, Åse Quidding, Bente 
Karlsen Røstad, Geir Buås, Karsten Løvdal, Erik Wigstøl, Marith Moe

Forfall: Elisabeth Gran, Anne Furuborg,

Referent: Marith Moe

Sak nr. Tema Kommentar
16.06 sak 
43

Referat fra møte 
30.05.2016

Gjennomgang av ref fra styremøte 30.05.2016.

● Saltebua Blues: Mål 100 gjester, ansees vellykket med 
93 betalende gjester. Det oppstod forsinkelser på grunn 
av feil i oppsett av rutetider, men det så ut til at folk 
koste seg. Hvis arr gjennomføres neste år, bør det 
vurderes hvordan en kan trekke flere folk til øya. 
Evalueringsmøte skal gjennomføres. Nødløsning om å 
selge billetter i kafeen, var mindre vellykket. 
Billettsalg bør foregå på egen plass.

● Informasjon om St. Hans er lagt ut på hjemmesiden.
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Orienteringssake
r
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- Kafé under NA-
leiren

Åse Quidding har gjort en god jobb med å skaffe bemanning 
til NA-leiren.
Kari Wigstøl blir hovedansvarlig. 
Alle økter er fullt bemannet med unntak av noen økter de siste 
dagene.
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- Gården Orientering om situasjoner per dato.
Vi forventer en avklaring med hensyn til kostnader forbundet 
med «tradisjonell» eller «ny» byggemåte. Prisforespørsel på 
«tradisjonell» byggemåte er sendt til flere firmaer med 
svarfrist tirsdag 28.juni 2016. Det foreligger ikke noen 
avklaring på byggemåte før etter dette møtet.
Fundamentering, noen mindre justeringer. Kaspar Strømme 
må ha kapasitet til å ferdigstille jobben i høst.
Bygningen må være en replika utvendig, men innvendig kan 
vi gjøre som vi vil.
De har begynt å skjære kledningsbord. Det er en stor jobb. Det 
ble uttrykt ønske om å skjære bjelker ettersom det er høye 
kostnadene forbundet med innkjøp av bjelker. Dersom vi skal 
skjære egne bjelker, må disse godkjennes av en byggmester. 



Dette avventes inntil videre.  
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Nesebuenprosjekt
et

Framdrift og sjøsetting. Alle 8 fundamentboltene er ferdig 
montert. Betong til ballast er bestilt. Det gjenstår å sveise zink 
på stålkjølen (3-4 stk. på hver side). Erik W. sjekker hvem som 
kan sveise sinken. Sjøsetting 14 dager etter forventet ferdig, 
antagelig ferdig i neste uke.
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Songvaarprosjekte
t

Samhandling med VAF. Songvaar flyttes til Bredalsholmen, 
onsdag 22. juni 2016. Tore B. avklarer med Vest-Agder 
fylkeskommune (VAF) om å ta opp båten og sette den i 
«skuret» for deres kostnad. Vi fakturerer VAF for tilsyn med 
båten etter tid og utgifter. 
Tore B. har laget et tilbud til VAF for materialer og arbeid med 
båten: Hud skiftes fra vannlinja og opp, pluss stevner og dekk. 
Arbeid som må gjøres under vannlinja, må komme i tillegg. 
Tore B. følger opp dialog med VAF.
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- Båter i Nodeviga «Trygve Lie» og «Åvik» er på plass i tillegg til «Dagmar». 
Plakattekster er skrevet. I tillegg skal «Prikken», «Makasi» og 
«Terese» ligge der.
Vedrørende Dagmar: Det er ønske om å kunne bruke Dagmar 
til seiling på medlemsmøter på tirsdager. 
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- Sjøsetting av 
«Prikken»

«Prikken» sjøsatt 14.06. Vellykket kjøring for egen maskin. 
Utlånt til Arve Lindvik i ferien.
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- Oversikt over 
utleie og 
traktering

Åse Q. la fram en liste over 12 arrangementer med catering. 
Nina opplyser at dette er tilsvarende som i fjor.
Norsk Fyrhistorisk forening  avholder seminar 16, 17 og 18 
september 2016. Ca. 10 personer overnatter i Villaen. Tur til 
Grønningen og Oksøy væravhenging. Servering av lunsj under 
møte med venneforening på lørdagen.
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Evaluering av 
sesongåpning

Rapportene fra Tom A, Åse og Helge Q. ble gjennomgått. 
Enighet om å få til en bedre og mer forpliktende organisering. 
Må ha en ansvarlig kontaktperson for oppfølging av ulike 
aktiviteter og  for å skaffe bemanning. Forpliktene lister.
Hovedinntrykk: Barnefamilier som bader, koser seg og spiser 
is. Vellykket utlån av robåter. Stor oppslutning omvisning og 
foredrag (hovedsakelig den eldre garde). 
Også drøftet: Forslag om å sette opp liste over 
arbeidsoppgaver og prosjekter som kan gjennomføres av 
medlemmene på tirsdagskveldene. Det settes opp 
dugnadslister med statusgjennomgang.
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«Barnas øy» Orientering av aktivitet og spørsmål om bruk av Naustet i 
Kanalen. Det er gitt tillatelse, i henhold til avtale med Tore B., 
om å legge gulv 30 m2 i deler av naustet. Arealet benyttes til 
samling og filmfremvisning. Avtalen for øvrig ble 
gjennomgått. Det avholdes et evalueringsmøte etter sesongen.
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Gjennomgang og 
revisjon av 
ansvars- og 
oppgave-
fordelingen for 
styre-
representantene 
og andre

Jfr. tidligere utsendte oversikt.
Oversikten ble delvis gjennomgått. De enkelte 
styremedlemmene gjennomgår og lager forslag til 
kontaktpersoner hvor dette mangler. 
Oversikten må revideres og følges opp på neste styremøte.

16.06 sak 
48

Båter til 
Fiskebrygga 
29.06. under 
Kongebesøk

Bente orienterte om organisering mv.
Jenny har oppfølging og oversikt over båter og personer.
 Opplegg minimum 6-8 båter. Trenger minimum 2 personer i 
hver båt. Nina har kontroll på antrekk «Makrell T-skjorter». 
Fremmøte kl.07.45 båt ut til Bragdøya
Forberedelse tauing av båtene inn til Kilden.
Avgang fra Bragdøya kl. 09.00. 
Båtene i Nodeviga blir, i god tid, rodd bort til Kilden.
Kongen ankommer ca. kl.11.00.
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Eventuelt ● Det ble fremmet ønske om å dokumentere alle 
aktivitetene i kystlagetlage og lage et opplegg for 
videreutvikling laget. I denne sammenheng se på 
organiseringen av aktiviteter/grupper. Dette tas opp på 
styreseminar til høsten.

● RioRestart får i august 2016 besøk av helse- og 
sosialminiteren.

● Høstdugnad 14-15 oktober 
● Teatertur til Ny-Hellesyn (spilles fra 23/6 til den 6/8). 

Tore B. tar kontakt for å få til en egen forestilling for 
kystlaget i september.

● Styreseminar første helg i november 
● Påfølgende helg  Julemarked.



● Kystlaget sender søknad om Integreringstilskudd (kr. 
5000,-). Elisabeth og Tore følger opp dette.

● Det har vært observert flere tilfeller av hunder som 
løper fritt. Helge Q. og Erik W. tar ansvar for å få opp 
oppslag på flytebrygga og på slippen om båndtvang av 
hunder.

● Styremøter:
22. august 2016
26. september 2016
24. oktober 2016


