
Referat styremøte i Bragdøya kystlag                               
Mandag 22. august 2016, kl 18.00 
Bragdøya (Thaulows hus).
Tilstede: Tore Berntsen, Geir Buås, Tom Andresen, Åse Quidding, Bente Karlsen Røstad, Sverre 
Gregusson, Elisabeth Gran, Karsten Løvdal, Anne Furuborg, Erik Wigstøl, Tilstede ved sak 52: 
Helge Quidding, Bjarne Markussen.
Forfall Marit Moe.

Sak nr Tema
16.07. - 50 Referat fra styremøte 20.06.16. Godkjent uten kommentarer. 
16.07. - 51 Andre referatsaker

- Aktivitet i sommer.
NA-leir. Kari Wigstøl tok hovedansvar og hadde stor arbeidsbelastning. 
Arrangementet gikk bra. I tillegg til Kari var 22 personer involvert i 
kafevirksomheten (6-35 timer). Vi hadde stor omsetning.
«Songvaar». Ble lagt utenfor dokkporten på Bredalsholmen. Båten sank for 3 
uker siden og ligger nedsunket på 6 meter. Fylkeskommunen ønsker å restaurere 
båten, men må ha midler før det settes i gang. Båten kan ha plass på 
Bredalsholmen. Kystlaget skal heve båten. Brannvesenet kan hjelpe med 
stropping. Etter lensing må det bestilles mobilkran for å få satt båten på land. 
Fylkeskommunen må gjøre noe med eierforholdet hvis det skal gis offentlige 
tilskudd.
Nesebuen. Ligger på Bragdøya.
MS Bragdøya. God omsetning og mange passasjerer. 
Gården. Det er skåret mye tømmer. Store dimensjoner er ferdig skåret om 2 uker. 
Vi ønsker ikke å gå for gammeldags byggemetode fordi det blir for dyrt. Vi har 
gitt beskjed om at flere anbud skal innhentes. Starter med møte med Frank 
Dovland førstkommende tirsdag. Kaspar Strømme har fått klarsignal til å 
begynne fundamentering. Planlegges ferdig med grunnarbeidene til påske 2017 
slik at reising kan startes. 

- Aktivitet framover
Vet-sail 27.08. Alt er i rute. 
Kystting i Agder fylkeskystlag 28.08 på Bragdøya. Tore og Sverre møter. 
Medlemmer informeres på tirsdagsdugnaden og oppfordres til å bli med. 
Kom deg ut-dagen 04.09. Karsten og Morten kjører fra Auglandsbukta. Det er 
god bemanning i kafeen. 
Natt i naturen 03.09. Politikere vil ligge i telt ved hytteleiren.
Teatertur 06.09. Fulltegnet med venteliste.
Visetreff 01-03.09. Alt er i rute.
Høstdugnad 15.10. Ut 1700 fredag 14.10– middag på kvelden. Lørdag kl. 10 – 
felles lunsj – inn 16.
Høstfest 29.10. Gjennomgang av komiteens arbeid. Fokus for arrangementet – 
kystlagets virksomhet og utvikling. Gjester Forbundet Kysten. Havnedirektøren. 
Fylkeskommune. Kr.sand kommune v/parkvesenet. Byselskapet.



Styreseminar 04.-05.11. i villaen. Gå gjennom strategien – visjon, mål. Hvilke 
aktiviteter skal prioriteres. 
Julemarked 13.11. I rute
Lærling Jonatan begynner på fagprøven i morgen. 1,5 uke. Arbeidskontrakten 
gikk ut 1.8 – forlenges til etter fagprøven. Reiser bort i 3 mnd. fra 1.11. Han får 
videre arbeidsavtale fram til da. Han har lyst til å være med på bygging av låven.

16.07. - 52 Thaulows hus
Bjarne Markussen hadde en omvisning med orientering om utført arbeid, planer 
framover og bruk av huset.
Thaulows hus er et levende museum. Huset skal brukes. Det er laget skrivestue 
og soverom med to senger. Forfattere og forskere kan leie huset for å arbeide. Det 
er laget foredragssal slik at institusjoner og foreninger kan leie huset til 
seminarer.
Retningslinjer for bruk gjennomgått Det gjøres noen små endringer, og 
oppdaterte retningslinjer lages. 

16.07. - 53 Disponering av rom i naustet ved Kanalen som nå disponeres av Barnas øy. 
Barnas øy har ikke avtaler om vinterbruk.
Gjennomgått oversendt e-post med vedlegg fra Jan Rosenlund.
Tore skal ha en synfaring med Jan og rolivgruppa. De ønsker å ha Hesten inn i 
det låsbare rommet. Vi satser på at det går i orden. Plan for restaurering må 
legges fram og godkjennes før oppstart av arbeid. Hvis det må mer faglig arbeid 
som skifting av bord, må båten flyttes til «Atlantic Challenge-bua».

16.07. - 54 Vinteropplag av private båter
De siste vintrene har noen hatt private båter liggende i vinteropplag på vann. 
Kystlaget får stadig flere båter og trenger plass til disse ved bryggeanleggene. 
Styret vedtok at tidligere praksis med private båter i vinteropplag ved 
bryggeanleggene ikke kan videreføres. I sesongen 2016/17 tillates ikke 
permanent vinteropplag. Ved behov for kortere opphold ved bryggene for 
nødvendig arbeid, vil hver enkelt søknad vurderes i forhold til bryggekapasitet. 

16.07. - 55 Eventuelt
Lønnsoppgjør. Vi følger kommunalt oppgjør mht. årslønnsvekst – 2,1%
Makrell T-skjorter. Deltagere i ukulelegruppa mangler t-skjorter. De som trenger 
kan få. Makrell-t skjorter er ellers til salg for medlemmer. Ny bestilling av 
makrell T-skjorter med logo er igangsatt. 


