
Referat fra styremøte Bragdøya kystlag
Tid: Mandag 30. mai 2016, kl. 18.00 
Sted: Batteriet, Tordenskjoldsgt 67.
Tilstede: Tore Berntsen, Karsten Løvdal, Åse Quidding, Elisabeth Gran, Bente Karlsen 
Røstad, Sverre Gregusson, Tom Andresen, Geir Buås, Anne Furuborg, Erik Wigstøl.

Sak nr Tema
16.05 – 32 Referat fra styremøte 02.05.2016. Nesebuen blir ikke ferdig til sjøsetting 2.6. 

Det mangler bunnventiler og fundamentsbolter. Geir mente at det burde fylles 
betong i båten som ballast i før sjøsetting. Ellers ingen kommentarer.

Andre referater: Møte med VAF 03.05.2016. 
Tore har spurt om Songvår kan taues til Bredalsholmen for sommeropplag. Han 
har skrevet brev til fylkeskommunen om at Bragdøya Kystlag kan bidra med 
restaurering under forutsetning av at båten blir stående på Bredalsholmen. 
Ved besiktigelse kom det fram at al hud over vannlinjen og opp må byttes ut, en 
del spant og begge stevnene. Vi har gitt pris på skifting av skrog og dekk - begge 
stevner – materialer og arbeid. 

Fylkeskommunen må finne en annen eierstruktur for å kunne søke midler fra 
Kulturminnefondet og RA.
Fylkeskommunens skal ha møte med riksantikvaren. Ordningen med Savos-
midler skal tas opp. Her kan fylkeskommunen søke om tilskudd til 
fartøyvernmidler tilsvarende egen bevilgning. Vårt forslag er at fylkeskommunen 
argumenterer for at tilskudd til båtbygger hos kystlaget blir godkjent som tilskudd 
til fartøyvernmidler. Restaurering av Songvår bør ses i sammenheng med 
områdefredning i Ny Hellesund. 
Fylkeskonservator vil kalle inn alle parter i Nasjonal museumshavn til møte for å 
drøfte videre framdrift i denne saken.

16.05 – 33 Økonomioversikt. 
Regnskap tom 30.4 ble gjennomgått og sammenlignet med fjorårets tall. 
Salgsinntekter og utleie er lavere enn i fjor. Dette skyldes at inntekter for utført 
arbeid på Gamle Oksøy er ført på utleie i 2015, ca kr 145 000.
Kostnader er relativt like med i fjor. Personalkostnader er mindre i år enn i fjor 
fordi én stillinger ( 50%) er gått ut (Sigbjørn) og to stillinger redusert med 10 %
(Tore og Jane). Én stilling økt fra 50 til 60% (Nina).
Fortsatt er det et problem å få alt ført på riktig konto. Likviditeten god.
Større innkjøp som planlegges: Ny traktor. (Har ikke funnet en som passer ennå.)
MS Bragdøya skal på land før nyttår for å inspiseres under – stoffing, maling, sink 
pga  mellomliggende klassing i 2017. 

16.05 – 34 Bragdøyadagen  
Tom har ansvar for opplegget og har fått hjelp til de fleste aktivitetene. 



Kajakklubben kontaktes., Erik Berglihn vil presentere Barnas øy ved kanalen. Vi 
må ha folk ved aktivitetsløypa. Den bratte trappa må sikres eller stenges før 
søndag. Tom skaffer de siste personene på tirsdag.  
Annonse settes i avisen fredag. (Nina)

16.05 – 35 Saltebuablues 
Sverre er ansvarlig og alt går etter planen.  Plakater er laget. Det er sendt facebook 
invitasjon som må spres videre. Transport fra Auglandsbukta og Kai 6, retur etter 
at konserten er slutt, ca 23.30.

16.05 – 36 Kafé-organisering på NA-leiren 
Åse og Tore prøver å sette opp vaktlister. Vi mangler fortsatt en person som kan 
være ansvarlig for innkjøp, bestilling, transport. Ansvarlig person må være der 
hele uken. Vi har kjøreplan fra tidligere år. Erik er på jobb den uken. 

16.05 – 37 Småbåter i Nodeviga – oversikt over båter og organisering. 
Vest-Agder-museet har gitt 8 plasser i tillegg til Dagmar og Makasi. Vi kan fylle 6 
av plassene. Roy er spurt om han kan finne tekst til oppslag ved båtene.( Trygve 
Lie, Åvik, Fruen, Therese, Prikken.) Vi kan bruke båtplassene etter behov. Vi må 
ha organisering av personer til å se til båtene. Alarmpanel som sender sms hvis det 
blir for mye vann i båtene kan monteres.

16.05 – 38 Kongebesøket og småbåter ved Fiskebrygga –
Tore skisserer opplegg. Onsdag 29. juni kommer Kongeskipet. Kongeparet 
kommer med Sjalupp til Kilden i 11 tiden og skal spasere til Tresse. Vi er spurt om 
å legge noen åpne båter langs brygga mellom broene. Det er ønskelig å ha folk i 
båtene.
RIO kan stille med 8-10 personer. Sverre stiller.
Arrangøren er anbefalt å også kontakte Yresokk. 

16.05 – 39 Bygging av «Framsynt» Utsatt sak 16.04 – 28
Jan Rosenlunds forespørsel om å få bygge båt på Bragdøya og søknad om tilskudd 
på kr. 30.000 ble diskutert.( Blanding av klinkbygging og «Stich and Glue» i 
finer.)
Vedtak: Styret kan ikke gi tilskudd til prosjektet. Prosjektet er for spesielt for 
Bragdøya Kystlag og for allmenn bruk i kystlaget. Det retter seg for lite inn mot 
de kystlagsaktiviteter som styret vil prioritere. 

16.05 – 40 Høstfest, Komitè. 
Kystlaget er 30 år i 2016. Vi satser på å lage en jubileumsfest. Tom, Elisabeth tar 
ansvar for festen og finner resten av komitéen blant medlemmer.

16.05 – 41 Kajakkstativ. 
Forespørsel fra Dagfinn Brørs om å sette opp et kajakk-stativ på Bragdøya.
Styret vil ikke legge opp til permanent lagring av private kajakker på Bragdøya.

16.05 – 42 Eventuelt 
Naustet i Kanalen. 
Erik Berglihn har avtale om å leie det lille rommet til lagre utstyr. Rommet er 
avlåst. De har også samlinger på loftet over rommet når det er dårlig vær. Noe 
utstyr har vært satt langs veggen ved åpningen til det store rommet. Det står i 
veien og bør flyttes. Ellers har de sin aktivitet mellom gapahuken og båtgarasjen, 
og de har bygd en platting til lavvo. Dette er i tråd med Bragdøya kystlags 
strategidokument – at vi skal stimulere til aktivitet for barn og unge på Bragdøya.

Det har kommet et innspill fra naustegruppa v. Lisbeth. De synes at Barnas Øy 
okkuperer for mye plass.

Erik Berglihn innkalles til et møte med styreleder og daglig leder der de går 
gjennom avtalen på nytt og vurdere videreføring av avtalen etter å ha tatt hensyn 



til innkomne synspunkter. 

Naustegruppa v.Lisbeth kontaktes ang. avtalen. Dialog med naustegruppa og 
småbåtgruppa/roliv er viktig. 

St. Hans. 
Vi kan lage bål, men må være nøye med sortering av materialer som skal på bålet. 


