
Styremøte 9. september 

Til stede: Tore, Geir, Tom, Åse, Karsten, Marith, Bjørn Vidar, Maiken, Christina, Erik 

Jorun og Hege Therese ved sak nr. 47 

Ikke til stede: Bente 

Sak nr. Tema Kommentar 

17.09 – 40  

 

Referat fra forrige 

styremøte 

Vedtatte datoer må ut på nettet 
Høstdugnad - 13.-14.10 
Julemarked 12.11 
Høstfest - 28.10 endres til medlemsfest 18. november.  
Styreseminar - 5. – 6. januar 

17.09 – 41 

 

Andre referatsaker - Økonomioversikt  
Tas til etterretning. Oversikt over sesongen blir lagt frem på neste 
styremøte.   
- Framdrift på låven 
Tidsmessig ligger vi godt an, kostnadsmessig veldig godt an 
Søknad om midler fra Lille Cultiva – frist i slutten av oktober for tett 
tak, kledd, lagt gulv oppe (utløser kr 500 000).  
Kommentar angående referat fra forrige styremøte: “Innhold i låven 
er ikke bestemt.” – det foreligger referater fra møte i prosjektgruppa, 
samt et medlemsmøte. Referatene er sendt ut, og blir lagt på 
nettsiden med de andre dokumentene angående lystgården (under 
styreinfo).  
- Sommeraktiviteter 
Kort om gjennomføring av NA-leiren:  
- Må se på transporten til neste år 
- Må ha aktivt vertskap 
- Kan med fordel formidle til medlemmene at det er en opplevelse å 
være med, og at alle oppfordres til det om de har tid.  
- Utstilling i Saltebua 
Kulturrådet sendte brev ang ferdigstillelse (rapport og regnskap) 
Fått utsettelse frem til jul for å ferdigstille og sende rapport 
- Regionalt seminar i regi av Forbundet KYSTEN 
Marith vil være med, Tom, Christina, Maiken skal se på kalenderen 
- Annet 
Har fått tilskudd til reparasjon av kystledsbåt – kr 15 000,-. Arbeidet 
med den er i gang.  

17.09 – 42 Praksis ved bruk av 

snekkerverkstedet 

Retningslinjer for bruk av verkstedet må drøftes og evt. innskjerpes.  
Både av HMS-hensyn og med tanke på ivaretakelse av maskiner.  
Reglene må være klare og bekjentgjort - alle som bruker maskinene 
skal ha vært på kurs, og det bør sette opp nytt kurs.  
Forslag om lås på strøm utenom arbeidstid / organisert dugnad – de 
som skal bruke maskinene utenom må kvittere ut nøkkel 
Vedtak: HMS-gruppa og Klaus diskuterer sikkerhetsløsninger på 
snekkerverkstedet før det eventuelt iverksettes tiltak 

17.09 – 43 Beramming, tema 
og opplegg for 
styreseminar 

Forslag om å ha størst fokus på følgende:  
- Kystkulturaktiviteter 
- Rekruttering av ungdom og barn 



17.09 – 44 Kjøp av 

hjertestarter til MS 

Bragdøya og 

Grønningen fyr 

Enighet om kjøp av to hjertestartere 
Bør også kjøre flere kurs 
Undersøke muligheten for å søke om midler til innkjøp.  

17.09 – 45 Bemannings-

situasjonen 

Nina har sagt opp sin stilling som matros og kontormedarbeider, og 
kommer ikke tilbake etter endt permisjon. 
Tore har sagt opp sitt engasjement (15%-stilling) knyttet til personal- 
og arbeidsgiverfunksjonen f.o.m. september.  
Det er behov for å ha kontoret bemannet.  
Vedtak: Tilby Maiken full stilling fra 1.1.2018 

17.09 – 46 Byggesaker - Skifte lysarmatur på hele anlegget 
Arbeidet er i gang. Ansvar er fordelt, men trenger nok mer hjelp til 
arbeidet etter hvert.  
- Plan for bygging av materiallager 
Plantegning på materiallager lagt frem.  
Diskusjon rundt om den skal bygges slik mtp plassering og størrelse.  
Vi har også behov for småbåtoppbevaring på sikt 
Forslag: Søke om større bu som kan erstatte skur for småbåter og 
plass til materiallager 
Vedtak: få tegnet en skisse på en større bygning som dekker alle 
behovene, for deretter å kunne søke om å få godkjenning for dette. 
Materiallager må da kunne bygges som del av et større bygg. 
- Slippen 
Setter i gang med rydding så snart som mulig 
Satser på at arbeidet er ferdig til nyttår 

17.09 – 47 Bruk av villaen 

sommerstid 

Jorun og Hege Therese orienterer fra driftsgruppa for villaen. 
Samme regler gjelder for villaen og andre kystledsdestinasjoner: 
3 netter booking av gangen (og ytterligere 3 om fortsatt ledig) 
Mulige løsninger:  
- Stramme inn på praksisen om booking tre døgn av gangen.  
- Føre liste over de som bor i villaen til enhver tid (navn, nummer, 
rom) – også en fordel med tanke på brannsikkerhet 
- Egen nøkkel til villaen 
- Opprette regel mot bruk av villaen til kommersiell virksomhet (ikke 
jobb for kystlaget) 
Vedtak: Ha evalueringsmøte rundt bruken av villaen i sommer. 
Samarbeide med driftsgruppa om revidering av regelverket.  

17.09 – 48 Dugnadsaktiviteter 

og kurs 

Forslag om at ansvaret for kurs flyttes til kontoret blir vedtatt.  
 
Mye av kystlagsaktiviteten kan organiseres som kurs, noe som 
genererer inntekt til kystlaget. Medlemmene må bli kjent med dette. 
For å få tilskudd må det innarbeides en rutine for tilbakemelding fra 
kursene. Oppsettet for kursene kan forenkles, og det bør legges ut en 
mal. Kursprisene bør revideres.   
 
Planlagte og foreslåtte kurs:  

- Ukulele 

- HLR 

- Snekkermaskinkurs 

- HMS 

- Knivkurs 



- Modellbåtkurs 

- Montering av motor i Pil   

- Innredning i båt?  

- Rigg og seil på Limfjordsjekta ? -> Kan deles opp i flere kurs 

- Aluminiumssveising ? 

- Vedlikehold, puss og stell av trebåter (særlig ro/seilsjektene)  

17.09 – 49 Eventuelt Forespørsel om å sette Hesten inn ved siden av snekkerverkstedet 
Formål: Arbeide på den og eventuelt holde kurs rundt dette 
Plassen er generelt en utfordring innendørs. Hesten er for lang for 
Småbåtbua og det er ikke plass i rommet ved Limfjordsjekta.  
Båten er i tillegg lite egnet til kursvirksomhet.  
Alternativ foreslått fra styret: sette Hesten inn øverst på slippen når 
arbeidet der er ferdig. Tilby lagring utenfor til slippen er ferdig og 
ledig. Dette kan imidlertid bli en stund til, da det er andre båter som 
må prioriteres på slippen først.  
Konklusjon: Det er plass til Hesten der den stod i fjor, og dette 
anbefales som lagringsplass også i år.  
 
Adopter en strand (henvendelse fra Forbundet KYSTEN) 
Opplegget blir veldig omfattende. Vi rydder uansett når vi må på vårt 
område.  
 
HMS 
Arbeidsgruppa samles etter kaffe på tirsdagene – planlagt 3 møter 
Deretter kurs for de med ansvar for HMS på ulike områder 
Mål om at systemet skal være på plass innen nyttår 
 
Kom-deg-ut-dagen 
Det er stadig flere som kommer på denne typen arrangementer.  
Kystlaget må samarbeid tettere med DNT – avtale opplegg før 
Naturlos-kalenderen går i trykken.  
Ting som må forbedres neste år:  
- Bedre organisering av skyss 
- Mer kafépersonale 
- Noen bør ha ansvar for organisering på brygga – henvise plass, 
hjelpe til med fortøyning etc.  
- Bør ha terminaler og betaling for skyss på kaia 
 
22. september – opplegg for kreftsyke barn 
Midt-Agder friluftsråd har ansvar for ulike aktiviteter. 
Kystlaget er forespurt om vi har aktiviteter knyttet til bruk av 
småbåtene. Her må vi stille med noe personer (Tore) 
MS Bragdøya transporterer tur/retur kai 6. 
 
Kjøp av ny vaskemaskin 
Til bruk til kjøkkentekstiler (som ikke skal vaskes sammen med 
gulvfiller). Innkjøp av ny maskin vedtatt.  
 

Neste styremøte: 25.september  

 


