
 

 

 

 

 

Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag 27.11.2017.  

Til stede: Tore, Geir, Åse, Karsten, Marith, Maiken, Erik 

Meldt forfall: Tom, Bente, Bjørn Vidar  

  

Sak nr.  

17.09. - 65 Referat fra styremøte 23.10.2017 
Godkjent uten kommentarer 

17.09. - 66 Orienteringssaker: 

 

- Økonomisk situasjon i kystlaget 
God likviditet 

 

- Orientering om budsjettforslagene i Vest-Agder fylkeskommune og 

Kristiansand kommune. 
Omtrent på samme nivå på tilskuddene for 2018 som i år. VAF viderefører 

bevilgning til fartøyvern. 

 

- Søknader om tilskudd til restaurering av Nesebuen  
Søknad sendt til Riksantikvaren (247 000,-) og Vestenfjeldske Bykredits Stiftelse 

(VBKS) (100 000,-). Totalkostnader for ferdigstillelse av Nesebuen er beregnet til 

694 000,-. Dette omfatter innredning, maskin og rigg.  

 

- Søknad om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 
Søknad sendt Kristiansand kommune. Søkt om 30 000,- for å rydde stranda; én 

hovedrydding på våren på Bragdøya, Langøya, Svendsholmen og tilstøtende 

holmer. Kontinuerlig rydding rundt kystkultursenteret.  

 

- Referat fra møte om bruk av Oksøy fyr 
DNT og Flekkerøy Vel ønsker å kunne disponere fyret. Kystlaget er mer 

avventende. Det er et ønske om å få fyret inn i kystleden. Avtalt neste møte med 

ystverket om et år på samme tid og sted.  

 

- Referat fra årsmøte i Agder fylkeskystlag 
Det var oppslutning fra fem kystlag på møtet. Espen Maberg ble valgt til leder. 

Tore Berntsen ble valgt til nestleder.  

Det er planlagt kystting med tema kystfriluftsliv for barn og unge 10.3.2018 hos 

Lindesnes kystlag.  

 

- Orientering om arbeidet med hjemmesiden 
Arbeidet med ny hjemmeside er i oppstartsfasen. Maiken skal utarbeide et forslag 

til oppsett og innhold, samt innhente priser fra eksterne aktører. 

 

- Orientering om arbeidet på «Pil»  
Pil står på slippen. Det er mye arbeid som gjenstår før den er ferdigstilt. Det bør 

lages en framdriftsplan for arbeidet. 

 

 



17.09. - 67 Forslag fra HMS-gruppa om tiltak i snekkerverkstedet 
Kortsiktige tiltak:  

- Avlåsing av strømskapet utenom normal åpningstid og oppsatte dugnader 

- Oppslag om hvem som har ansvar 

- Oppslag om rutiner ved feil og mangler på verktøy og maskiner 

- Oppslag om pålagt bruk av verneutstyr 

Langsiktige tiltak:  

- Krav om kunnskap i sikker bruk av snekkermaskiner, dokumentert 

kunnskapsopplæring samt forplikte seg til å overholde regler 

- Ryddighet og orden i snekkerverkstedet, verktøy skal legges på plass 

- Oppslag med regler for hva man har lov til å gjøre 

 

Det jobbes videre med beskrivelse av ansvarsforholdene i snekkerverkstedet.  

Klaus O har sagt seg villig til å ta ansvar for verktøy og utstyr i verkstedet, og vil 

få myndighet til å håndheve reglene i samarbeid med driftsleder Erik W.  

 

Styret godtar forslaget som det fremstår foreløpig 

 

Det som gjenstår av HMS-systemet:  

- Beredskapsplan m/varslingsrutiner 

- Opplæring av gruppeledere i et fellesmøte med risikogjennomgang. 

Gruppelederne skal ta dette videre til de ulike gruppene. 

17.09. - 68 Eierskap til losskøyta «Songvår» 
VAF er interessert i å restaurere «Songvår», men ønsker å overføre eierskapet til 

frivillige organisasjoner (Bkl., Søgne kl., Søgne historielag og Skolehuset Ny 

Hellesund). Dette for at en skal komme i posisjon til å søke midler hos RA og 

KMF. Båten står på land på Bredalsholmen. VAF har innkalt til møte om saken 29. 

november.   

Det er enighet i styret om at Bkl. ikke tar noen form for eierskap før VAF kommer 

med garanti om full økonomisk finansiering. Det må i så fall skrives en avtale der 

VAF er part. I tillegg til restaureringen vil det påløpe ytterligere kostnader for 

vanlig drift, havn etc. Anslått kostnader til restaurering fra vannlinja og opp er kr 

2 000 000.  

17.09. - 69 Organisering av grupper i kystlaget 
Vi har to ulike typer grupper i kystlaget: Aktivitetsgrupper og arbeidsgrupper 

Aktivitetsgrupper skal levere årsrapport, planer og budsjettforslag til styret innen 

årets utgang. Årsrapport legges frem for kystlagets årsmøte. Gruppene velger en 

leder eller talsperson til å representere gruppen utad. Aktivitetsgruppene er åpne 

for alle medlemmer. 

Arbeidsgrupper vil ha spesielle arbeidsoppgaver og eget mandat. Det er styret som 

oppnevner representanter og fastsetter mandat til slike grupper. 

Representanter for grupper i kystlaget kan, når det er behov for det, kalles inn til 

styremøter og gis tale- og forslagsrett. 

17.09. - 70 Tilsettingsforhold - Jonathan 
Jonathan er tilsatt fram til 1.1.2018 med arbeid på låven. Etter nyttår skal han 

gjøre ferdig ei rosjekte. Dette arbeidet anslås til 6- 8 uker. Arbeidet blir betalt av 

oppdragsgiver. I tillegg skal det utføres arbeid både på Pil og Nesebuen. Det skal 

lages nytt ror til Dagmar. I tillegg kommer noe arbeid for Dyreparken. Alt dette 

skal gjøres før sesongstart. Skal arbeidet på låven fortsette, er det nok av arbeid 

her. 

Forslag til vedtak: Jonathans tilsettingsforhold forlenges fram til 1.9.2018.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  



17.09. - 71 «Hjelp oss å hjelpe - Vest-Agder» 
Forespørsel om bidrag til en frivillig organisasjon som hjelper vanskeligstilte i 

Vest-Agder. Forespørselen gjelder også opplevelser som f.eks. tur til Bragdøya. 

Styret stiller seg positive til det arbeidet organisasjonen utfører, men samtidig er 

det ikke kystlagets oppgave å drive med veldedighet. Det er mange som tar 

kontakt med lignende henvendelser, og det er ikke ønskelig å stille seg i en 

posisjon der man velger mellom hvem som eventuelt får bidrag og ikke. Det 

koster en god del å holde båtene og mannskapet sertifisert og i drift, og prisene for 

skyss er allerede lave. Det er derfor enighet i styret om å svare at vi ikke kan 

bidra.  

17.09. - 72 Videreføring av arbeidet på låven 
Første byggetrinn på låven er ferdig. Dette er gjort på en god måte takket være en 

solid dugnadsinnsats. Det er nå klart for å begynne arbeidet med innredning av 

første etasje.  

 

Organisering: Prosjektgruppen videreføres som oppnevnt for første byggetrinn, 

med unntak av at Bjørn Vidar H oppnevnes som representant for det sittende styret 

og erstatter Sverre G. Prosjektsekretariat videreføres med Sigbjørn U og Erik W.  

Mandat: Prosjektgruppen leder arbeidet med isolering, legging av gulv, paneling 

av vegger og tak, opplegg for elektrisitet, vann og avløp, etter fremlagte tegning. 

Dette innbefatter prosjektering og detaljplanlegging av kjøkken, toaletter, vann, 

kloakk og avløpssystem samt innhenting av priser på innkjøp av utstyr og 

bortsetting av arbeid.  

I tillegg utføres oppsett av redskapsskjul som del av første byggetrinn. Dette 

gjøres også på dugnad.  

 

Styret godkjenner oppstart av overnevnte arbeider. Prosjektgruppa fortsetter sitt 

arbeid med mandat som skissert over. Planer og finansiering legges fram for 

styret. 

17.09. - 73 Prisendring skyss-avtaler 
Prisene på de faste skyss-avtalene har ikke blitt endret siden 2014. Grunnet økte 

kostnader til diesel og sertifisering justeres prisene f.o.m. 1.1.2018.  

Vedtak: prisen for faste skyss-avtaler økes med 100 kr til kr 695,- ink. mva.  

17.09. - 74 Eventuelt 
Julefesten var vellykket.  

 

Kommende arrangementer:  

Julegrøt på låven 19. desember 

Styreseminar 5.-6. januar 

Årsmøte 6. mars 

 


