
Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag

2.mai 2016

Sted: Batteriet. Tordenskjoldsgate.

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

Forfall: Elisabeth Gran , Sverre Gregussen, Anne Furuborg,

Sak: 16.04-25 Gjennomgang av ref fra styremøte 04.04.

Billedsamling: Det er foreløpig ikke gjort noe med.  Dette blir en typisk 
vinterjobb.

Nesebuen: Sjøsetting sannsynligvis 2. juni. Dette vil bli markert. Alt må 
være klart 17. mai. Noe dugnad på båten på vårdugnaden 7. mai.

Vårdugnad: Vi har begrenset med skyssbåter til sesongåpning 8.mai.

Sak: 16.04-26 Andre referater

Økonomioversikt: Vi må finne midler til motor til LISTER. Vi må 
vurdere medlemskap i Norsk forening for fartøyvern for båten.

Erik orienterte om at behovet for å få regnskapssystemet oppegående 
snarest. Jane jobber med dette. Styret åpner for jobbing ut over avtale 
om det trengs.

HMS: Stort behov for å få en HMS-plan på plass. Erik er HMS-
ansvarlig. Han ønsker avløsning pga. stor arbeidsbelastning. Annen 
løsning bør vurderes.

Sesongåpning: Bente er ansvarlig for uteaktivitetene. Åse tar seg av 
dugnadsmaten og kafén. Avertert i naturlos og Fævennen. Ellers alt i 
boks.

Bragdøyadagen: Tom er ansvarlig. Gikk gjennom ei aktivitetsliste. Noe 



ble strøket…noe ble supplert.

MS Bragdøya og sommerdrift: Jonatan tar sikkerhetskurs. Vi trenger 
imidlertid flere som kan være matros.

NA- leir: Mangler hovedansvarlig og personell i kaféen. Styret 
presiserer at selv om det på dette tidspunkt mangler en del ”folk” så må 
vi gjennomføre dette. Åse følger opp saken.

Sak: 16.04-27 Sognvår: Båten er besiktiget og Hardanger Fartøyvernsenter har vurdert 
kostnadene med restaurering. Kystlaget vil forhandlinger med 
fylkeskommunen om gjennomføring av restaureringen. Alternativt sted å 
stå under arbeidet, er på Bredalsholmen. Styret ser på dette som er to- 
årsprosjekt. 

Sak: 16.04-28 Framsynt: Prosjektplane er gjennomlest av styret. Styret ønsket en 
uttalelse fra erfaren båtbygger, men den var ikke kommet innen 
styremøtet. Saken utsettes til neste styremøte.

Sak: 16.04-29 Budsjett: Leder presiserte  at det er viktig å skjele til budsjettet under 
driften. Regnskapet må referer til budsjett og budsjettets poster.

Sak: 16.04-30 Arbeid i styret og arbeidsplaner:

”Styret for utvikling av Bragdøya” Kari og Sigbjørn sitter som rep fra 
Bragdøya Kystlag. Vi diskuterte om vi burde rullere representantene 
oftere. Vi kom imidlertid fram til at Sigbjørn og Kari fortsetter i disse 
vervene. 

Brukergruppa for Thaulows Hus: Helge sitter i styret.

Agder Fylkeskystlag: Dette etableres igjen. Et interimstyre er etablert. 
Første årsmøte holdes på Bragdøyadagen.  

Kystleden: Videreutvikling tas opp som tema i fylkeskystlaget.

Museumshavn: Temaet tas opp på møte med fylkeskommunen 3. mai.

Hjemmeside: Noen oppfatter hjemmesiden som noe ”vanskelig”. Andre 
medier brukes også i kontakten mellom medlemmer. Styret hadde ønsket 
mer bruk av hjemmesiden. Vi må jobbe for å få hjemmesiden mest mulig 
brukervennlig.

Brosjyremateriell for Bragdøya: Styret må sjekke opplag og 
oppdateringer.



Utstilling i Saltebua: Klaus jobber med saken.

Innmeldingsblankett: Følges opp av styret v/Tore

Rutetider: Geir påpekte at oppjusterte/riktige rutetider må henge på 
«info-bukk» på kai 6. Geir følger.

NA- leir: Vanskelig å organisere. Trenger folk. Dette må gjennomføres. 
Det er en hyggelig jobb samtidig som det genererer midler til kystlagets 
drift. I særdeleshet påpeker styret at økonomisk romselighet i stor grad 
er avhengi av innsats blant medlemmer. Dette er en av disse 
”innsatsene”. Åse følger opp saken.

Brems på sag i verksted: Denne er nå OK.

Konsert med ”Bøksle”10/5: Nina har oversikt over arrangement/skyss 
etc.

Blueskonsert 4. juni: Styret bifaller initiativet. Navnet blir ”SALTEBU-
BLUES”. Pris er kr 300.- Båtskyss er gratis. Den er gjort ”gratis” av 
tekniske årsaker. Til arrangementet trengs folk (billettselgere og vakter).

17. mai: M/S Bragdøya  ligger ved kai 6 i byen fra kl 10.30 til kl 14.00.

Kaffi og kaker serveres.

Sak: 16.04-31 Eventuelt: Ingen saker.

Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25



Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25

Sak: 16.04-25


