
Referat styremøte i Bragdøya kystlag.
Tid: Mandag 7. desember 2015, kl. 18.00. Sted: Byhallen, Torvet Kristiansand
Til stede: Tore Berntsen, Sigbjørn Ubostad, Jan Bronsta, Åse Quidding, Tone Andersen, Anne 
Furuborg.
Forfall: Elisabeth Gran, Sverre Gregusson, Bente Karlsen Røstad.
Referent: Anne Furuborg

Sak nr Tema

1509 - 1

Referat fra forrige styremøte. 
Gjennomgått med følgende kommentarer: Vi har 2,5 kubikk mahogni. En kjøper 
har fått tilbud om å kjøpe hele partiet. 
Rapport med bilder er sendt ang de SMIL-midler vi fikk til muren på rotkjelleren. 
Kostnadene oversteg det som var budsjettert.
Listerskøyta. Foreningen partsrederiet SS Lister har overført SS Lister til 
Bragdøya kystlag. Resterende midler blir overført og øremerkes restaurering.

1509 – 2

Økonomi.
Vi har søkt om SMIL-midler til tak på rotkjeller, rydding av område ved 
krigsminnesmerke, rydding av område ved kanalen og til lå sette opp benker.
I 2017 planlegger vi å søke om midler til restaurering av steinmurer og 
steingjerder.
Det er sendt søknad om kr. 500.000 til  Skillingsfondet til utbygging av gården.

1509 - 3 Gjennomgang av ansvarsstrukturen. 
Alle aktiviteter ble gjennomgått mht. ansvar og styrekontakt.
Vi trenger medlemmer til å ta ansvar for:
Konserter og foredrag: Prøve å legge konserter til Saltebua med maksimum 200 
gjester. Finne artister – opplegg med «spille for døra».
Vi mangler kafé-hjelp til NA-leiren. Tore spør Mette og Tor.
Kystled sør. Avventer reorganisering.
Agder fylkeskystlag skal ha ekstraordinært kystting/årsmøte på Bragdøya 
08.12.2015. Penger er over flere år satt inn på fylkeslagets konto. 30 kr pr medlem 
pr år er overført til dette regionale leddet. Overføringer ble stoppet fra 2010 da 
regnskap og årsberetning ikke ble sendt inn til forbundet.  BK kan tilby å ha en 
samordningsfunksjon – kalle inn til et eller to møter i året.  Felles kurskatalog? 
Felles saker? Tilgang på offentlige tilskudd blir stadig vanskeligere. Et regionalt 
organ kan stå strekere når det søkes midler fra offentlig regionale enheter som 



f.eks. fylkeskommunenene. Det ekstraordinært årsmøte og skal ta stilling til om 
fylkeskystlaget skal legges ned eller videreføre i annen form.
Organisering av store båter. Koordinator Tore B
Hardanger fartøyvernsenter kommer 08.12.2015 for å besigtige Songvår. Tore 
deltar ra kystlaget.  

1509 – 4

Framdrift på Gårdsprosjektet.
Gjennomgang av organisering, økonomi og søknader
Kristiansand kommune gir en fast pott på kr. 230.000 årlig i 5 år fra 2013 gjennom 
styret for utvikling av Bragdøya. Tilskudd de to første år er brukt på villaen.
Tilskuddet for 2015,16 og 17 går til driftsbygning. 
Prosjekt sekretariat: Byggmester, arkitekt, Sigbjørn, Erik.
Prosjekteier: Bragdøya Kystlag (tiltakshaver) - styret. Står for prinsipielle 
avgjørelser – søknad, økonomi,
Prosjektet ledes av ei prosjektgruppe  innen de rammer styret trekker opp. To fra 
styret oppnevnes i prosjektgruppa (Tore B og Sverre G).
Følgende prosjektgruppe oppnevnes: Kari W, Jorun W, Annemor S, Tore Berntsen, 
Sverre Gregusson, Jon Grindland. Prosjektgruppa skal sørge for at 
kostnadsrammer holdes og at planer følges. 

Det må legges til rette for aktivitet som kan bli aktuelle i låven mh.t 
rømningsveier, vindtetting, helt gulv- eller åpen løe. Det er viktig å gå gjennom 
mulige forslag til bruk og hvilke konsekvenser det kan få i første byggetrinn. Man 
må også bestemme om den høyden som er tegnet er den riktige. Vi prøver å måle 
på bilder av siste låven.

1509 - 5 Eventuelt
Tegning av gangbro til Langøya ble gjennomgått. Det er meningen det skal være 
ferist i den ene enden. Brua lages av Limtrebjelker. 
Kommunen dekker kostnader og har hatt  konsulenter til å se på prosjektet . 
Prosjektet legges ut på anbud.

Kjøkkenprosjektet. Resultatet har blitt svært bra. Styret tar ansvar for gjenstående 
oppgaver: Lys skal dimmes, bein på avlastningsbord. Styret tar rapporten fra Kari 
W til orientering og vil følge opp de ting som gjenstår slik at rapport kan lages. 
Svar sendes til Kari.

Felles evalueringsmøte med vertskap og kafé er ønsket for neste sesong.
Eget evalueringsmøte med vertskap har vært holdt i år – forfall 4 stk. Det meste 
var greit. Det ble oppfattet problematisk /krevende med utlån av robåter og putter. 
Vanskelig å holde orden på – bruk av redningsvester og at ikke puttene ble tatt ut 
av bukta..



Rapport fra gruppene - årsrapport, planer og budsjettforslag - skal etter vedtektene 
leveres til styre innen årets utgang. Dette blir for knapp frist. Årsrapporten fra 
gruppene skal etter vedtektene legges fram for årsmøte. Årsmeldingen sendes til 
Vest Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. For at ikke årsmeldingen 
skal bli for omfattende, ble det foreslått at rapportene fra grupper og aktiviteter 
lages i eget hefte, og resymé av aktiviteten i ulike deler av laget kommer med i 
årsmeldingen.  
Innspill til budsjettet fra gruppene må gjelde større kostnader utover normalt 
vedlikehold og drift.
Forslag om endring av tidspunkt og ordlyd lages til årsmøte.
Styret lager en oversikt over hvem vi vil ha årsrapport fra.

Møter videre: 11. jan, 22. febr, 
Årsmøte: tirsdag 15. mars


