
                         
Tid: Mandag 4. mars 2016, kl 18.00 
Sted: Batteriet, Tordenskjoldsgt 67(?), Kristiansand 
Tilstede: Tore Berntsen, Sverre Gregussen, Åse Quidding, Bente Karlsen Røstad, Geir Buås, 
Tom Andresen, Anne Furuborg, Karsten Løvdal, Erik Wigstøl, Kari Wigstøl (tilstede ved sak 
20 og 21).
Forfall: Marith Moe og Elisabeth Gran 

Sak nr. Tema
16.03 – 17 Konstituering. Valg av nestleder: Geir Buås , referent Anne Furuborg.

Referat fra møte 22.02.2016. Godkjent.
16.03 – 18 Andre referater

- Årsmøtet. Kun små kommentarer kom fram. Årsmeldingen ble godkjent.
- Fremdrift låveprosjektet.
Vi har ikke fått midler fra Sparebanken Sør eller Spareskillingsbanken.
Tore og Kari W har lagt fram prosjektet på styremøte i Stiftelsen for store 
kulturbygg i Kristiansand  (Lille Cultiva). De hadde med prosjektpresentasjon av 
planene for gården. Etter reglene gis midler bare til de som selv står som eier. Det 
ble avklart at prosjektet kom innenfor Lille Cultivas statutter forutsatt at 
kommunen lager en påtegning om at Kristiansand kommune, som grunneier og 
eier av bygget, tar ansvar for bygningsmassen som formell eier. Kulturdirektøren 
har bekreftet at han påtegner søknaden. Vi søker fondet om kr. 500.000, og ønsker 
å få pengene i 2017. Reglene for fondet er at midler ikke deles ut før bygningen 
står ferdig. 
Det ble også spørsmål om hva bygningen kunne brukes til. Det var positivt mottatt 
at mye arbeid i 2. byggetrinn skal utføres på dugnad. 
Prisoverslaget for bygningen er laget etter de opprinnelige planene. Arkitekt 
Andreas har nå laget tegning der det skal bygges tidsriktig etter slik låven 
opprinnelig var bygd. Dette kan medføre en annen pris enn det som er budsjettert. 
Andreas må sammen med byggmester Dovland komme med et nytt prisoverslag 
med nye tegninger før bygging starter.
Vi må finne en løsning som sikrer at vi får tilbake momsen. Mail sendes til Kr.sand 
eiendom v/ Torstein Koveland.
- Fremdrift «Nesebuen». Sjøsetting er planlagt innen 1.6. Dekk og skrog er 
pusset. De etterdriver nå på skutesiden. Kitting og oljing skal startes. Bygget rundt 
må rives før sjøsetting. Det blir et stort prosjekt, og kran må bestilles. Båten skal 
slepes til Bragdøya for å få på plass casing og styrhus, og ellers gjøres ferdig. 
Siste frist for ferdigstilling må være 17. mai hvis det skal bli sjøsetting 1.6. 
Styret mener sjøsettingen bør markeres med spesielt innbudte gjester, presse og 
ellers litt stas.
- Rotkjelleren. Dovland holder på å legge tak. Rotkjelleren blir bl.a. et lagerrom 
for sauelaget.
- Bro til Langøya. Broa kom med helikopter fredagen før påske. Dekke og 
rekkverk er laget ferdig. Støp av fundamenter mangler. Armering er bestilt. 
Støping er planlagt om 14 dager.



- HMS. Stillaser ved Nesebuen har manglet rekkverk, og sikring generelt har vært 
for dårlig. Dersom vi skal restaurere ny båt – f.eks Songvår, må nødvendig sikring 
planlegges og gjennomføres.
Vi har regler om bruk av verneutstyr i verkstedet. Skiltene har vært tatt ned i 
forbindelse med maling. De må opp igjen, og bruk av verneutstyr må skjerpes. 
Røyking inne i husene på Bragdøya er ikke tillatt – det er heller ikke i lov i smia. 
Det er også ønske om at Bragdøyabåten skal være røykfri.
Det ble foreslått å prøve å få til et samarbeid med andre kystlag om hms. 
Og å innføre rapport på uønskede hendelser. Dette skal jobbes videre med.
Dugnadsforsikringen vi har, fungerer.
- Kystlagsseminar. Forbundet KYSTEN's landsdekkende seminar 8. -10. april 
Ca. 50 deltagere er påmeldt. Seminaret holdes oppe på småbåtbu-loftet. 
Nettløsning må ordnes (Erik). 
- Telting på slette ved stranda. Skilt med «forbud mot telting» er tatt ned, men 
henges opp igjen i skoleferien.

16.03 – 19 Økonomi. Budsjett og handlingsplan ikke gjennomgått.
Resultat av søknad om SMIL-midler: Kr.sand kommune har sendt inn oversikt til 
fylkesmannen om behov for tildeling av SMIL midler – bondelaget og 
småbrukerlaget har kommet med sine ønsker, og det ble gitt mindre midler enn det 
var søkt om.  – Beite og gjerder har blitt dekket med 50% - Bygg med 17% av 
søknadssum. Til rotkjeller har vi fått kr. 38.000 – til rydding av jordet ved 
krigsminnesmerket kr. 6.000.
Vi har for mange konti i regnskapet. Det blir dyrt å håndtere og det blir mye 
feilkonteringer. 
Økonomistyringen må bli enkler og billigere.Vi skal nå i gang med en løsning der 
alt scannes rett inn i dokumentsenter, og vi konterer ferdig selv.
Jane og Erik går gjennom rutiner og får laget en forenklet kontoplan.
Det er viktig å lage separate prosjektregnskap. 

16.03 – 20 Lagring/arkivering av eldre bilder

Melding fra Kari Wigstøl: Jeg ber om at styret tar stilling til dette:
«Jeg fikk før helgen en søppelsekk med bilder - ulike aldre og formater - fra Beryl. 
det var visstnok alt som fantes i saltebua + det hun hadde samlet inn. Jeg har nå 
digitalisert alle, og har i tillegg noen tusen bilder digitalt, tatt i ulike perioder av 
kystlagets virksomhet. 

Hva gjør jeg med originalene fra Beryl? Mye er båter i Vet seil, deler av båter, 
Spica i alle varianter, en del er gamle utklipp, dårlig skannet og ubrukelige som 
annet enn minner. Noe er gode dias, og et par tre er riktig verdifulle som 
dokumentasjon. - Beryl vil ikke ha dem, og jeg vil heller ikke lagre på dem. 
Alternativene er, slik jeg ser det:

- Sette alt usortert på loftet i Saltebua. - Sortere ut de som kan være verdifulle - 
kaste resten

- Brenne alle usortert ut på CDer/DVD er og plassere disse i biblioteket til allment 
utlån. 

- Sortere alle kystlagets bilder, brenne dem og legge dem i arkiv og/eller 
biblioteket. (En ganske stor jobb, men jeg kan gjøre den)»

Kari W orienterte om saken. Hun har lagret 6000 digitale bilder. Alt materiale er 
scannet inn – også bilder av saltebua og anlegget før Kystlaget begynte sitt arbeid. 

Erik vil undersøke om digitale bilder kan lages tilgjengelig for medlemmer dersom 
det lagres på serveren som Kystlaget leier. 



Hvis DVDer skal lages er det en forutsetning at bilder sorteres etter emne.
Bilder kan evt. Vises på skjerm på biblioteket.

Styret vil få overlevert bildene og vil sørge for at det gjøres en grovsortering mht. 
bilder og de originaler som skal tas vare på.

Saken vil bli diskutert videre når bildene er overlevert.

16.03 – 21 Kystleden. Hva gjør vi med Kystled Sør?

Kari Wigstøl orienterte:
Historikk: Kystled Sør startet i 92 med et miljøprosjekt i Kr.sand kommune –første 
kystledsprosjekt var i 95  -  Grønningen var sentral. Tanken var en miljøprofil med 
økoturisme, lavenergiferier. Det skulle være en 2 timers rotur mellom 
destinasjonene. Man leide robåt og rodde fra sted til sted. Man kunne oppholde seg 
på hver destinasjon max. 3 dager. En tverrsektoriell sentral gruppe er etablert 
(DNT,filuftrådets fellesorganisjon og FORBUNDET Kysten, NFHF) – Kystled Sør 
bestod av: Beryl fra Bragdøya Kystlags , Parksjefen, Erik Peersen fra Midt-Agder 
friluftsråd, Jo van der Eynden fra fylkeskommunen. Kari W overtok etter Beryl. I 
starten var det god pressedekning og interesse. Hver vår ringte journalister. Det ble 
skrevet artikler og tatt bilder – men det kom nesten ingen brukere.
For 10 år siden ønsket Beryl og Kari W å legge ned kystleden.  Det ble ansett som 
farlig å sende ut folk i robåt pga. økende båttrafikk. 
På kystledseminar i Sandefjord ønsket en tverrsektoriell gruppe - DNT, 
Friluftsrådets Fellesorganisasjon og Forbundet Kysten at kystleden skulle fortsette, 
og Beryl og Kari W valgte å gjøre et nytt forsøk. De kontaktet Anita Andreassen 
fra Søgne, henvendte seg til de som hadde aktuelle overnattingsplasser og prøvde å 
få til et kystledsnettverk. Turistforeningen, kajakklubben, Lars Verket ble 
kontaktet. De fikk tildeling fra Cultiva – kr. 100.000 pr år i 3 år. DNT lagde 
nettside og administrerte kystleden som bestod av Ryvingen, Hattholmen, 
Saltholmen, Homborsund fyr, Grønningen, Dokkestua, Åros camp og Hamre 
familiecamp. Ingenting skjedde selv om man hadde flere overnattingssteder og 
bedre nettverk. Nå er det ingen samarbeid - ingen sammenkaller til noe møte –
DNT sør har sluttet med booking. De vil ikke ta ansvar for destinasjoner som ikke 
er landfast og etterlyser midler. Nå er det slik at hver tar kun ansvar for egne 
destinasjoner.
DNT fikk ansvar for hytta på Tømmerstø, de leier ut hytte og anneks og har faste 
vaktmestere. 
Randøya:   - skiltet med kystled er tatt bort. Geirulv Stoveland driver leirsted.
Bragdøya Kystlag har fått inn Jordbærbua på Dvergsøya. Vi leier ut våre 
destinasjoner: Dokkestua, Grønningen Jordbærbua, Villaen– det skjer ikke noe 
annet. 

Vi har en sentral kystledsgruppe som har en visjon om at hele kysten skal dekkes 
av kystled. 11 av områdene sliter, og får ikke kystleden til å fungere. 2 områder 
fungerer:
*Oslofjorden friluftsråd har flere hytter. 34 destinasjoner fra Oslo-Risør. De har 3-
4 pensjonerte politifolk halv stilling – de reiser rundt, samler inn nøkler, gjør rent. 
1 person i full stilling organiserer dette. Brukerne må komme seg fram til hyttene 
selv. De oppholder seg kun et sted .
*Aurdal i indre Sogn har et skjermet farvann og får det til å fungere med at man 
ror fra plass til plass. 

Diskusjon:



Hvem bruker kystleden nå? Mest lokale brukere – kun få tilreisende «Kystenfolk» 
Enten foreldre med små barn som ønsker å vise noe av det de selv opplevde som 
barn – eller «nyforelskede par».
DNT Aust Agder er på offensiven. De har ansvar for Lyngør og Homborsund fyr. 
De har tilbudt å hjelpe med booking
Markedsføring i lokalmiljø for våre destinasjoner mangler.
Vi har fått lov til å legge ei rosjekte innerst på Stokken på merket plass. Vi kan 
prøve å få lagt robåter på innsiden av brygga på Dvergsøya forutsatt at det kan 
avtales tilsyn.
Vi har lovet Per Hillesund, forbundet Kysten å ta stilling til Kystleden videre
Erik Peersen er avløst av ny leder i Midt-Agder Friluftsråd. Vi får ny parksjef 1.5. 
ny leder i DNT, Kari W går ut av arbeidet med Kystled Sør.

Vedtak:
Denne sesongen fortsetter vi med bruk og booking av våre destinasjoner slik vi 
gjør nå, med bekjentgjøring på nettsiden.
Over sommeren innkaller vi til et møte der Kystledens fremtid blir drøftet. 
Forbundet kysten må delta. Andre aktører: Lars Verket – venneforening Odderøya 
fyr. Per Svein Holte, Midt-Agder Friluftsråd. Parksjefen, DNT, Fyrhistorisk 
forening.

16.03 – 22 Vårdugnad 7. mai.  Ansvar for dugnadsmat: Åse
Sesongåpning 8. mai – Annonse i avisen: Bente kontakter Kari W.
Ansvar uteaktiviteter: Rio v. Bente. Ideer: Kart over nærområde – hvor er 
aktivitetene. Bedre skilting. Alternative aktiviteter for dårlig vær.
Kausekasting.

16.03 – 23 Bragdøyadagene 4. og 5. juni
4. juni kun konsert. Det er ikke avklart ennå. Sauesanking på dagen.
Søndag 5. juni: Ansvar Tom: Ideer: Profilere kystkulturen – aktivitet sammen med 
Taulows hus – foredrag. Åpne verksted. Jobbing på Nesebuen. Guidet tur.
Barnas øy v/Erik Berglihn – de kan profilere seg der de holder til ved naustet.
Lærling båt i snekkerverksted, smia
Seiltur m værforbehold. Sverre med Dagmar, Karsten med Lister

16.03 – 24 Arbeid i styret. Tas opp neste gang.
Styremøter videre : 2.5, 30.5, 20.6, 22.8, 26.9, 24.10, styreseminar 4-5.11
Høstfest 29.10
Bøksle, konsert 10.5. Erik spør Nina om hva som er avtalt. Tur bookes med MS 
Bragdøya.
Vet-sail – Ansvar: Karsten

16.03 – 24 Eventuelt:
Dugnadsarbeid/ lønnet arbeid. Det vil alltid kunne bli problematisk. Saken må tas 
opp jevnlig, og fokusering på dette og forebygging av problemer er et styreansvar.
Songvår. For at det skal være mulig å ta prosjektet, må vi ha lovnad om midler 
videre til båten er ferdig. Vi må også ha plass til å gjøre arbeidet. Samarbeid med 
Bredalsholmen er viktig. Det må da fokuseres på planene om Nasjonal 
museumshavn. 


