
Referat styremøte i Bragdøya kystlag.
Mandag 08.06.2015, kl 18.00, Byhallen,Torvet, Kristiansand.
Tilstede: Tore Berntsen, Sigbjørn Ubostad, Tone Andersen, Jon Grindland, Bente Karlsen 
Røstad, Åse Quidding, Anne Furuborg, Erik Wigstøl.
Meldt avbud: Elisabeth Gran, Jan Bronsta, Sverre Gregusson.

Sak nr Sak

1506 - 01 Referat fra forrige møte. Godkjent, ingen kommentarer.

1506 - 02 Orienteringssaker
Økonomi. Ikke gjennomgått.
Oversikt over utleie. Litt mer utleie i år. Vi har hatt mer transport og traktering enn i 
fjor.
HMS. Ingen saker. Medlemmer er blitt flinkere til å bruke verneutstyr og til å rydde 
etter seg.
Klage på avslag om tilskudd fra RA til Nesebuen. RA skulle prioritere geografisk 
fordeling ved tildeling – Vest-Agder har kommet dårlig ut. Søknaden tilfredsstiller 
kriteriene. Nesebuen er ikke fredet, men har vernestatus. Ved tildeling skulle legges 
vekt på fartøyer som sto i fare for å miste sertifikater eller i fare på annet vis. 
Nesebuen har ikke plass på Bredalsholmen, og er i fare. Vi har ikke fått svar på 
klagen.
Søknader om tilskudd Kristiansand kommune : Underskrevet 4 årig avtale om 
tilskudd. Vest-Agder fylkeskommune: Møte med fylkeskonservator. Regner med 
tilskudd til båtbygger og til transport slik som tidligere. Tok på møtet opp Nesebuen –
SAVOS ordningen.
Info om arbeidsprosjektene (NAV og RIO) NAV -Jon Grindland er ansatt som 
prosjektleder i full stilling for NAV med base på Bragdøya. 
Avtale med Erik Berglihn om aktivitet for barn i sommer. Avtale er laget og 
underskrevet. De har base og skal oppholde seg ved naustet ved kanalen. De lager en 
platting for å sette opp en lavvo. Organisert i grupper på 6 med en leder på hver 
gruppe.

1506 - 03 Sesongåpning 10. mai – Gjennomført som planlagt. Spikking, fisking og pinnebrød 
fungerte greit. Aktivitetsløypa fungerte greit for de som fant fram. Aktiviteter må 
kunngjøres bedre neste år. Skilting må bedres. Stor plakat ved Saltebua med hva som 
foregår og hvor. Vi må ha et informasjonssenter

1506 - 04 Sommerkonsert
Kystens dag. Evaluering utsatt. Kystens dag er 9. juni – fast dag – arrangementet blir 
nærmeste helg. Neste år fastsatt 12. juni.

1506 - 05 «Tausa» til Landsstevnet. Jon og Wenche Pedersen ønsker ikke å ta «Tausa» til 
Landsstevnet i Sandefjord

1506 - 06 Transportkapasiteten
Vurdere kjøp av livbåt som reservebåt/avlastningsbåt for Bragdøyabåten/ 



Mannskapsbåten. Det er stor belastning på «livbåtene» og det er permanent behov for 
to båter i drift. Dette gjør transporten til/fra øya og aktiviteten sårbar. Det bør 
vurderes å skaffe en reservebåt.
Det er en båt til salgs. Samme type båt som mannskapsbåten – med styrhus. Ford 85 
modell. Bølgedemper foran. Toalett. 8 meter. Står i 160.000. Styret er positiv til kjøp 
inn til 150.000. Uttern forsøkes solgt.

1506 - 07 Båtplass i Auglandsbukta.
Det er jevnlig behov for å legge Mannskapsbåten i Auglandsbukta. Det gjøres nå ved 
å legge båten på «ledig» plass. Vi kontakter kommunen for å leie plass.

1506 - 08 Neste styremøte 31. august.

1506 - 09 Eventuelt
Tirsdagskveld. Etter ferien fordeles ansvaret for tirsdagskveldene mellom 
styremedlemmene. RIO ønsker å hjelpe på kjøkkenet og lager en liste over hvem som 
kan hjelpe til. 
St. Hans. Medlemskveld med St.Hans feiring, grilling på Storbrygga tirsdag 23.6. 
Det settes også opp en ekstra båt inn kl. 23. 
Grønningen. Sigbjørn har ansvar for vedlikehold og tilsyn. Det bør etableres en 
større ansvarsgruppe til å ta seg av driften av fyret.
Store båter: Det trengs en organisering – gruppe for store båter. – Forum. Møte 
neste tirsdag. Fellestur med båtene planlegges, 
Ny Hellesund. Vi bestiller en forestilling til høsten.


