
Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag
Tid: Mandag 11. januar 2016, kl 18.00 
Sted: Byhallen, Torvet Kristiansand
Tilstede: Tore Berntsen, Sigbjørn Ubostad, Bente Karlsen Røstad, Sverre Gregusson, Åse 
Quidding, Jan Bronsta, Tone Andersen, Anne Furuborg.

Sak nr. Tema
16.01 – 1 Referat fra forrige møte, 07.12.15. Ingen kommentarer.

Møte ang fylkeskystlaget. Konklusjon på møtet ble å prøve å få i gang Agder 
Fylkeskystlag igjen. Det er dannet et interim-styre som skal sitte til april. Det er 
ønskelig å legge sekretariatet til Bragdøya. Nina kan påta seg jobben. 
Hjemmeside skal lages.
Sommerkafe. Johannes kan være kafe-hjelp på samme måte som i fjor. Vertskap 
bør involveres noe. Puttene er mye i bruk – bør låses i perioder der det ikke er 
tilsyn. De blir til tider hardt brukt.

16.01 – 2 HMS - Skade på snekkerverkstedet med sirkelsag. Sagbladet sviver lenge etter 
at sagen er slått av. Bladet har ikke brems og beskyttelsesdeksel, derfor lærer 
man på snekkermaskinkurset å stoppe sagbladet med en bordbit etter bruk. 
Dette ble ikke gjort, og uoppmerksomhet pga. mange besøkende i verkstedet 
førte til at en fingertupp ble kappet.  
- Oppfølging på Nesebuen :Det er rotete på bakken rundt båten. Det er 
nødvendig med en opprydning. Rekkverk rundt casingen er laget provisorisk. 
Dette bør forbedres.
Nesebuenprosjektet: Et år forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det var 
beregnet 2 år – det blir minst 3. Dekket er ferdig drevet. Pussing påbegynnes. 
Ny innerstevn måtte lages ved forstevnen. Båten ble tatt på land nov 2013. 
Riksantikvaren har gitt avslag på søknad om midler. Klage på avslaget er ikke 
behandlet.  Vi har fått kr. 250.000 fra Unistiftelsen til dekk og 
dekksarrangement.
Montering av motor og innredning er ikke tatt med i søknad om støtte. 
Songvår. Hardanger Fartøyvernsenter har besiktiget Songvår. De skal lage en 
prosjektplan som grunnlag for evt. restaurering. 

16.01 – 3 Økonomirapport Orientering om regnskapstall for 2015 så langt vi har 
oversikt til nå. Det ser ut som likviditeten er noe bedre enn i fjor på denne tiden. 
De som var interessert i å kjøpe mahogni ønsker ikke å gi den prisen vi ønsker. 

16.01 – 4 Medlemsaktiviteter i vinterhalvåret
Plan for kurs og andre aktiviteter på medlemskveldene gjennomgått (foredrag, 
minikonserter mv). Norman Liene har kåseri: «Byen før byen»  neste tirsdag.
Kan evt også senere ha kåseri: «Industriutvikling i Vågsbygd». Andre 
foredragsholdere i løpet av vinteren: Annemor og Ants Lepson. 
Førstehjelp/hjertestarter ønskes. Vevkurs ble holdt i helgen.
Knivkurs starter neste tirsdag. Begynnere + viderekommende. Bruk og 
vedlikehold av bensinmotorer – to kurs holdes i mars, et på dagtid og et en helg. 



Kurs i oppmåling av båt er avtalt. 

16.01 – 5 Oppsigelse av prosjektstilling fra Sigbjørn. 25%.
Grønningen må reorganiseres. Sigbjørn kan jobbe dugnad, men flere må ta 
ansvar. Arbeidsprosjektene er interessert i å være med på Grønningen.
Stillingen har også inneholdt 4 uker kjøring når Jan har ferie. Sigbjørn ønsker å 
gjøre denne jobben videre.
Vi får støtte fra kommunen til tilrettelegging av arbeidsprosjekter. 

16.01 – 6
Søknad    Endring av stillingsprosent for prosjektstilling fra Tore Berntsen, fra 25 % 

til 15%.  Tore ønsker å redusere stillingsprosenten, inntil videre med 10 % til 
15 %.  Ikke lønnet verv som styreleder fortsetter som før.  Nina bør få økt sin 
stillingsprosent.

16.01 – 7 Framdrift på «Gårdsprosjektet» Orientering om planlagt framdrift
Det ønskes å ta ut tømmer til låven på Bragdøya. De første 10 trær er felt i dag. 
Vi har lånt sag og kan kutte i 10m lengder. Arbeidsprosjektet er i gang, skal 
begynne å barke i morgen. De store dimensjonene tas ut så langt man kommer. 
Vi har fått godkjenning fra parksjefen. Bygging kommer ikke i gang før etter 
sommeren.
Taket på rotkjelleren startes før påske.

16.01 – 8 Forberedelser til årsmøte. Hvem gjør hva? Opplegg og frister
Saksliste ligger på hjemmeside. 

16.01 – 9 Eventuelt 
Vevgruppa – regler for deltagelse legges fram for styret til orientering. 
Vevgruppa får en plass på øverste loftet til å lagre utstyr. 
Sikkerhetskurs. Gjennomføres i løpet av våren. Alle båtførere må ha 2 dagers 
oppfriskning. Kurs dekkes for alle som er sertifisert til å kjøre Bragdøyabåten.
Ungdomsmedlemskap under 26 år er prisen 200 kroner.
Priser. Endres ikke bortsett fra at leie av Thaulows hus reduseres til kr. 2.000
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