
Referat styremøte mandag 8.mai 2017, kl. 18.00 på Samfundets skole 

Tilstede: Tore Berntsen, Geir Buås, Tom Andresen, Marith Moe, Karsten Løvdal, Åse Quidding, Bjørn 
Vidar hellenes, Maiken Somby Flågan. 

Meldt avbud: Bente Karlsen Røstad, Christina Husebye, Erik Wigstøl                             

Sak nr.
17.05 – 
25

Referat fra styremøte 03.04.2017 - Godkjent

17.05 – 
26

Andre referater:
- Økonomisk oversikt
Likviditeten er god. 
- Søkn. om driftstilskudd fra Kr.sand komm. 2018
Må sende inn midlertidig budsjett for 2018
- Søkn. om driftstilskudd fra Vest-Agder fk. 2018
- Søknad om tilskudd til båtbygger fra VAF 2018
Økes noe da den ikke har vært justert på mange år
- Søknad om fartøyvernmidler inneværende år
Søkt noe til Nesebuen – her trengs det mer midler
- Søknad om stimuleringsmidler fra Forbundet KYSTEN
«Velkommen om bord»
Vi har opprettet samarbeid med Røde Kors og Redningsselskapet om flyktninger. Vi 
legger til rette for lokaler og skyss, mens de tar seg av organisering og planlegging av 
opplegg.
«Bli kjent i leia» 
Seilkurs og sjømannskap
- Innvilget søknad om roruter
For å få ut pengene må man delta på et seminar. Dette finner sted 30.mai
- Tilskudd til tursti til Badebukta
Parkvesenet ordner med grus og duk. Det er en forutsetning for tildelingen at 
kystlaget yter tilsvarende i dugnad. Arbeidsprosjektet har begynt på arbeidet. 
- Kjøp av motor til «Pil» i Sverige
Motoren er hentet på Øland og levert til overhaling. 
- Referat fra møte med Parkvesenet
Drøftet utkastet til regler for bruk av havna. Arbeidet med å revidere innholdet for å 
trykke opp nye plakater/skilt er i gang. 
De ønsker en oversikt over hvilke plasser vi benytter til våre båter. 
- Ansvarlig på båtene og båter plassert i Nodeviga
Vi må få ut informasjon til de som har meldt sin interesse for båtgruppene. Maiken 
innkaller til møte i storbåtgruppa for å drøfte arbeidet på båtene– tirsdag 23. mai kl. 
20.00. 
Det trengs en ansvarlig på Rannøy - Tom og Sigbjørn må bli enige om dette. 
Båter som skal ligge i Nodeviga: Rannøy, Makasi, Dagmar, Prikken, Therese, Åvik, 
Trygve Lie, Fruen. Det er plass til en til.



- Vertskap på Grønningen og Bragdøya 
Vertskap på Grønningen er i orden. Vertskap på Bragdøya er nesten i orden. 

17.05 – 
27

HMS-arbeidet 
Geir har fått godkjent alt knyttet til båtene. 
Bjørn Vidar blir med i gruppa. HMS-gruppa skal holde et nytt møte i nær fremtid. 
HMS-opplegget må holdes på lavest mulig nivå, så det er lett å forholde seg til. 
Se om vi har nok redningsbøyer. Skilting og varslingsplan bør på plass.

17.05 – 
28

Søknad om tilskudd til å reparere kystledsbåt
Kystledsbåten “Lister” ligger nå lagret på Bragdøya. Den trenger reparasjon, noe som 
tidligst kan påbegynnes til høsten. Enighet om å søke midler fra Forbundet Kysten til 
å reparere den. 

17.05 – 
29

Retningslinjer for bruk av Gerrards villa
Enighet om å fjerne punktet om depositum for nøkkel.
DNT Sør har også en nøkkel. Disse må kvitteres ut ved utlån. 

17.05 – 
30

17. mai, opplegg ombord på MS Bragdøya
Geir kjører inn båten på formiddagen, koker kaffe før han drar inn. Vi har fått noen til 
å bake kaker.   

17.05 – 
31

Bragdøyadagen
11. juni. Tom og Tore har ansvar. Må skaffe folk til å hjelpe til. 

17.05 – 
32

Eventuelt
Retningslinjer for opprettelse av kurs ligger på hjemmesiden. 

Tilsetting av skipper på MS Bragdøya
Formell tilsetting av skipper på MS Bragdøya tas opp på neste møte.

St. Hans
Det legges opp til et enkelt arrangement på Bragdøya. Åse og Helge har ansvar. 

Uniformering av vertskap
Vertskapet må skille seg ut så man lett kan se hvem som er vertskap. 
For eksempel med makrellskjorter og skilt på brystet, som også kan settes på ev jakke 
eller annet tøy. Åse undersøker muligheter. 

Neste møte: tirsdag 6. juni på Bragdøya


