
Referat styremøte Bragdøya kystlag.                               
Tirsdag 13. desember 2016, kl 18.30
Bragdøya, båt fra Auglandsbukta kl. 18.00
Tilstede: Tore Berntsen, Geir Buås, Åse Quidding, Bente Karlsen Røstad, Karsten Løvdal, 
Marith Moe, Tom Andresen, Anne Furuborg, Erik Wigstøl, Maiken Flågan. (Ikke på sak 79)
Ikke møtt: Sverre Gregusson, Elisabeth Gran.



Sak nr Tekst
16.10. - 71 Referat fra styremøte 25.10.2016

Referat fra styreseminar
Godtatt uten kommentarer.

16.10. -72 Referat fra Husgruppa Gerrards Villa
Gjennomgått. Utleie av Gerrards villa fungerer greit. Tilsyn av villaen etter utleie i 
sommerperioden legges inn i oppgave- instruks for vertskap. Utenom 
vertskapssesong må husgruppa organisere en ordning for tilsyn. Forslag: Sjekk 
hver tirsdag på dugnadskvelden – ellers etter behov. Fra neste år må leie betales 
enten kontant eller med mobilløsning. Fakturering utgår. Nøkler koster over kr 300 
i innkjøp. I stedet for kr 100 i depositum foreslås at tapt nøkkel belastes med kr 
300.

16.10. - 73 Regler for utleie av Thaulows hus
Gjennomgått. Det var foreslått at 50% av leieinntekter blir tilbakeført til 
husgruppa. Det kommer inn lite leieinntekter. Styret anbefaler at husgruppa 
utarbeider et budsjett slik at de kan tilføres de midler som trengs.

16.10. - 74 Referat fra Kjøkkengruppa
Gjennomgått.  Kjøkkengruppa må avklare hvem som skal være leder for kjøkkenet 
framover. Leder i kjøkkengruppa, Åse og Tore går gjennom og kommer fram til 
hensiktsmessige og konstruktive løsninger på rutineoppgaver. Det avklares hvem 
som skal gjøre innkjøp. Det lages liste over oppgaver som må gjøres. 
Arbeidsinstruks for kafevert om sommeren lages. ( Holde kafe og kjøkken rent, 
selge vafler, pølser, is. Annet forefallende arbeid.) 
NA leiren: Bente og Jenny kan ta hovedansvaret. De kontakter Kari W for 
informasjon om tidligere gjennomføring av leiren, handlelister – etc.

16.10. - 75 Forslag til priser 2017
Mulighet for bruk av kafeen for medlemmer til redusert pris utenom sesong 
vurderes. 
Vedtatt prisliste vedlagt.

16.10. - 76 Referat fra møte om vertskap
Gjennomgått. Ordningen har fungert greit. Oppfølging som trengs: Tydeligere 
oppgavebeskrivelse, Vertskap må være mer synlig når badebåten kommer, 
vertskap må være uniformert. 

16.10. - 77 Hjemmesiden
Vi får mye tilbakemeldinger på at siden oppfattes som kronglete og vanskelig å 
finne fram på – både medlemmer og utenforstående sliter med bruken. Nettsiden 
har en blanding av intern og ekstern informasjon. 
Formål med siden ble diskutert – vi ønsker både et forum for medlemmer med 
innlogging og en side som retter seg til alle. 
Maiken lager et forslag til utforming. Marith og Tore undersøker med sine 
arbeidsplasser og kommer med innspill til utforming/plattform– Vi trenger hjelp til 
programmering - lage demoversjon.

16.10. - 78 Utkast til tekst til info. om organisering av båtene
Gjennomgått – sendes ut til medlemmene.



16.10. - 79 Tilsetting av vikar for Nina Johnsen i ett år fra 01.01.2017.
Maiken Flågan har vært på arbeidsmarkedstiltak fra NAV fra oktober. Hun har 
meget relevant utdanning og har nå fått erfaring med arbeidet på kontoret.
Det foreslås at hun tilsettes som medarbeider på kontoret i 2017.
Vi trenger mer kapasitet på kontoret. Jane har bare 10% stilling, og vi har overtatt 
mer på økonomisiden. Mye jobber har hengt.
Maiken har utdannelse innen økonomi, IT, regnskap. Vi tilbyr henne en 100% 
stilling et år. Stillingsinstruks må lages: Fakturering, inn/utbetaling, kontering, 
booking, oppfølging og videreføring av økonomioversikt og prosjekter. 
Informasjon til medlemmer via e-post og hjemmesider. Arbeid med utforming av 
hjemmeside. Annet forefallende arbeid/oppgaver. 
Hun lønnes som kandidat med høyskoleutdanning etter kommunal tariff.
Ninas arbeid som matros må dekkes av andre. Jonatan?

16.10. - 80 Eventuelt
Økonomi – pr.31.10 har vi et resultat som ligger lavere enn budsjettert, men vi har 
utestående inntekter fra arbeid med Skøy, tilskuddsmidler fra fylkeskommunen til 
Songvår og SMIL-midler, så resultatet er høyere og ser ut til å bli nokså likt med i 
fjor. 

Spørsmål om bygging av båt som prosjekt. Water And Land Kingdoms (EU-
prosjekt)
Vi synes ikke Bragdøya er rette plassen for slikt prosjekt. Det må være bedre plass 
til tilskuere – Nodeviga? Vest-Agdermuseet?
Tom skal se gjennom forslaget. 

Saker til neste møte:
Økonomi
MS Bragdøya – skipper i halv stilling.
Organisasjonsplan og stillingsinstrukser for ansatte.
Kjøring med mannskapsbåten. Endring av regler for kjøring uten betaling.
Nye regler for arbeids-båter 8-15 meter.

Neste møte mandag 30.1 Samfunnet skole. Inngang fra Kr. IV gt. kl. 18.00



 

 

Bragdøya kystlag – priser 2017 

 Uten mva. Med mva. 

Saltebua             (maks 200 personer) Kaféen (25 personer) 
Kveldstid alle dager: 4000 + 100krpr.pers (maks 12000kr) 
Rigging til arrangement dagen før 
Dagtid alle dager 

 
4000-12000,- 

4000,- 
2000,- 

 

Sjøbuloftet         (maks 30 personer). Leies bare ut unntaksvis.   1000-2000,-  

Thaulows hus    (maks 30 personer) 
Utleie til forfattere/skribenter (maks 2 personer)     - per døgn 
                                                                                             - per uke 
Andre grupper dag/kveld (uten overnatting) 

 
500,- 

3000,- 
1500,- 

 

Gerrards villa 
Før 28/6 og etter 9/8:     Hele huset dag/kveld uten overnatting 
                                            Hele huset med overnatting (maks 10 personer) 
                                                                             Medlem 
                                                                             Ikke medlem 
28/6 – 9/8:                Medlemmer av kystlag/DNT/NFHF voksne/barn per natt 
                                    Andre 

 
1500,- 

 
2000,- 
2500,- 

200/100,-
250/125,- 

 

Bragdøyabåten (maks 28 passasjerer) 
Billettpris voksne/barn tur/retur når båten går etter ruteplan 
Ekstratur dagtid maks 28 personer tur/retur 
Ekstratur utenom arbeidstid hverdager tur/retur 
Per ekstratur ved flere turer 
Skyss av arrangører/servitører/utstyr ved arrangementer 

 
 

1000,- 
2455,- 
1000,- 
1000,- 

10 % mva 
50/25,- 
1100,- 
2700,- 
1100,- 
1100,- 

M/S Bragdøya    (maks 60 passasjerer) 
Tur/retur Kai 6 – Bragdøya 
Ekstra tur 
Andre turer per time (min. 2 timer) 
Venting per time 
Guiding  
Skjenkebevilling   

 
8000,- 
4000,- 
4000,- 
2000,- 
500,- 
500,- 

10% mva 
8800,- 
4400,- 
4400/t 

2200,-/t 
 

Grønningen 
26/6-20.8:             Døgnpris medlemmer kystlag /DNT/NFHF    - voksne/barn 
                                Døgnpris ikke-medlemmer                               - voksne/barn 
Vår og høst:          Dag-/kveldsarrangement 
                                Døgnpris ukedager: 250kr pr.pers (min 2000/maks 3000)  
                                Døgnpris helg: 250kr pr.pers (min 2500/maks 4000) 
                                Døgnpris skole/barnegrupper: vurderes etter antall 
                               Tillegg for transport tur/retur 

 
150/75,- 

200/100,- 
1500,- 

2000-3000,- 
2500-4000,- 
1000-2500,- 

3000,- 

 

Hytter 
Jordbærbua på Dvergsøya: Døgnpris medlemmer/ikke medlemmer  
Dokkestua på Stokken:        Døgnpris medlemmer/ikke medlemmer  
Hytteleiren på Bragdøya:    Døgnpris per hytte 
                                                 Døgnpris for alle hyttene (skoler og barnehager) 

 
450/500,- 
350/400,- 

200,- 
500,- 

 

Robåter 
Rotur på dagtid 
Døgnpris 

 
Gratis 
100,- 

 

Slipp     (bare medlemmer) 
Båt opp og ut 
Døgnpris på slippen 
Båt opp og ut i krana 

 
1000,- 
100,- 
600,- 

 

Lydmann og utstyr 3500,-  

Guiding på Bragdøya:     Kort tur  
                                           Lang tur  

500,- 
1000,- 

 

Fakturagebyr 45,-  

 


