Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag mandag 16/2-15 hos Sigbjørn.
Til stede: Tore Berntsen, Sigbjørn Ubostad, Signe Klepp, Hege T. Syvertsen, Jon Grindland,
Elisabeth Gran, Sverre Gregusson, Erik Wigstøl
Forfall: Anne Furuborg, Tone Andersen
Referent: Sigbjørn Ubostad
SAKLISTE:
Sak nr
Sak
1502 - 01

Referat fra forrige møte, 12.01.2015
Referatet godkjent

1502 – 02 Orienteringssaker:
Formidlingsprosjektet
Prosjektet er godt i gang. Planen er at flere ting skal være på plass
til sesongåpning. Nytt møte tirsdag 17/2
Oppsigelse av fadderavtale for «Therese»
Fadderne for Rolandsjekta Therese har sagt opp avtalen. Båten er
flott restaurert og godt vedlikeholdt. Vi må finne andre til å ta vare
på sjekta.
Økonomi
Årsregnskapet for 0214 viser 16 000 kr i underskudd. Styret er godt
fornøyd med resultatet.
Kjøp av traktor
Nesten ny traktor kjøpt for 150 000 kr som er betydelig under nypris.
100 000 satt av på budsjettet i fjor. Avskrives med 30 000 i året over
5 år.
HMS
Ingen nye saker
1502 – 03 Bok om Grønningen fyr
Steinar Kristiansen har skrevet bok om Oksø fyr, og ønsker nå å
skrive bok om Grønningen fyr. Prosjektet vil koste 150-200 000 kr.
Styret vedtar at kystlaget bevilger inntil 50 000 kr til prosjektet hvis
vi får et antall bøker for salg. Forfatteren må stå ansvarlig for
prosjektet, men kystlaget kan være behjelpelig i søknadsprosessen.
1502 - 03

Årsmøtet tirsdag 24.mars
Arbeidet med årsmøtepapirene er i rute. Kandidater til møteleder,
referenter og matstell ble diskutert. Oppgaver med å spørre ble
fordelt.

1502 - 04

Gården
Diskusjon om vi skal sette i gang arbeidet med å gjenreise
bygningene på gården i rekkefølge rotkjeller, låve og stolpehus.
«Styret for utvikling av Bragdøya» disponerer en del midler til dette.
Hvis kystlaget skaffer til veie tilsvarende sum, ser det ut til at vi har

Kommentarer

nok til materiell og betalt prosjektledelse for rotkjeller og låve.
Arbeidsprosjektene og kystlagets medlemmer må stå for det meste
av arbeidet. Kari W, Sverre og Sigbjørn U ser videre på dette før
årsmøtet. Planene vil også bli presentert og diskutert på en av de
første tirsdagskveldene.
1502 - 05

Medlemspleie og verving
Nedgang i medlemstallet i 2014. Det ble diskutert medlemsverving
og medlemsfordeler for å få opp medlemstallet.
Formidlingsprosjektet jobber videre med dette. Et forslag er å la alle
medlemmer få reise gratis med Bragdøyabåten.

1502 - 06

Kystkulturutstilling under Tall Ships Race 2015
25. - 27. juli
Signe møter på forberedende møte onsdag 11.03.2015, kl. 11.00 i
Havnebygget. Etter det må vi diskuterer om kan og vil bidra.

1502 – 07 Bragdøyadagene og Kystens dag 6. og 7. juni 2015
Elisabeth, Signe, Helge og Ingeborg sitter i arrangementsgruppa.
Jonny Auglands bluesband vil gjerne spille i Saltebua
lørdagskvelden. Det haster for å gi bandet beskjed om vi ønsker det.
1502 - 08

Eventuelt
- Neste styremøte tirsdag 10.mars

