
Referat fra styremøte Bragdøya kystlag 
Mandag 13. april 2015, kl 18.00 i Byhallen, Kristiansand rådhus 
Tilstede: Tore Berntsen, Sigbjørn Ubostad, Sverre Gregusson, Tone Andersen, Jon Grindland, 
Elisabeth Gran, Åse Quidding, Bente Karlsen Røstad, Anne Furuborg Erik Wigstøl.
Forfall Jan Bronsta.

SAKLISTE
Sak nr Sak

1504 - 1 Referat fra møte 10.03.2015. Ingen kommentarer.
Konstituering: Sigbjørn nestleder, Anne sekretær. Arbeidsutvalget består av: Leder, 
nestleder og sekretær

1504 – 2 Orienteringssaker
Økonomi:
- Vedtatt budsjett. 
- Tilskudd rotkjeller SMIL-midler kr 55.000  
- Status per dato: Gjennomgått. Tilskudd fra fylke (610) og kommune (1070) for hele 
året er kommet inn. Tilskudd til dekket til Nesebuen kommer ikke før dekket er ferdig.

HMS:     Ingen rapporterte saker

Kjøkkenprosjektet:     Framdrift etter plan. Ferdig flislagt. Montering av disk starter i 
morgen. 

Andre prosjekter  :  
Veranda, leiligheten. Begynner å bli ferdig. Trapp er satt opp. Rekkverk mangler 
foreløpig. 

Vet-Sail 12.09.15. Har hatt et møte med Vågsbygd seilforening. Skriv om opplegget 
skal sendes ut sammen med innbydelse. Skal avsluttes med en fest på Bragdøya.

Norsk Fyrhistorisk forening       Orientering om landsmøte og seminar 17. - 19.04.
 i Bodø. Tore skal ha et innlegg om frivillig innsats og forholdet til de profesjonelle 
organene innen forvaltning og bevaring innen fyr. Hvordan skal frivilligheten forholde 
seg til kystverket. Venneforeninger teller ikke som lokallag og gir derfor liten uttelling 
når tilskudd til organisasjonene fordeles. Tore mener at omorganisering av NFHF bør 
drøftes.

1504 – 3 Forbundet KYSTEN – landsmøte 10. - 12.04. Tore, Sigbjørn og Hege møtte på 
Håholmen i Fræna. Dårlig møtelokale mht. lyd. Det ble en omrokkering på valg pga. 
dårlig representasjon nord for Sandnessjøen. Tidligere leder gikk av og nestleder rykket 
opp. Hege er 1. vararepresentant. Kari gikk ut av valgkomiteen. Hun var toastmaster 
under middagen. Fisk på menyen. Østre Risør kystlag fikk kystlagsprisen. Sverre 
Nordmo fikk en utnevnelse for stor innsats over mange år for kystkulturen.



1504 – 4 Gjennomgang av arbeidsprogram 2015 herunder drøfting av sentrale punkter, 
bl.a. arbeid med Gården.

Arbeidsprogrammet ble gjennomgått: 
 Johannes Wigstøl er ansatt som kafévert i sommerkafé – hovedansvar Kari 

Wigstøl. Kari har laget et greit opplegg. Johannes skal jobbe i den tiden MS 
Bragdøya anløper øya. Han drar inn til byen på siste turen. Vertskap må da 
overta kaféen. Vi må justere litt på retningslinjer for vertskap slik at regelverket 
for kafévert og vertskap passer sammen.

 Bragdøya skal ha vertskap 8 uker. Det skal avholdes et møte med de som skal 
være vertskap.

 Forprosjekt mht. gården må lages før det tas stilling til om det er nødvendig med 
tilsetting av prosjektstilling.

 Økonomi – Vi må få ned kostnader på regnskapsføring – i fjor 100.000 til 
regnskapsfører, 10.000 til revisor. Erik, Jane og Tore følger opp og det skal bl.a.  
få pris på regnskapsmodul i Visma for inn-bilag. 

 Vi må jobbe for å opprettholde tilskudd fra fylkeskommune og kommune. 
Søknader må sendes innen 01.05.2015. Årsmelding og regnskap skal også 
sendes innen samme dato. Tidligere var det en kobling slik at riksantikvaren 
bevilget samme beløp som fylkeskommunen til fartøyvern (SAVOS-ordningen). 
Fartøyvernbevilgning har falt ut fra fylkeskommunen budsjett for 2015. Tore, 
Sigbjørn og Erik skal i møte med fylkeskommunen (driftsutviklingsoppfølging) i 
begynnelsen av mai.

 HMS – sertifisering og opplæring må gjennomgås. 
 Hjertestarterkurs – vertskap. Både nytt kurs og repetisjon. Anne snakker med 

Karen
 Forsikring – gjelder den praksisplass? –må undersøkes. Forsikring av båter er 

gjennomgått.
 Porto Franko – vi er invitert til å delta i høring omkring kommunedelplan for 

Vestre havn på innsiden av Lagmannsholmen. Tore møter neste fredag. Store 
fartøy skal ligge på Bredalsholmen inntil det blir klarlagt hvordan det blir i 
havna.

 Kystled Sør. DNT sør har vært med – ikke vært aktivitet siste året. Tidligere 
fulgte det midler med. Det ble gitt tilskudd til robåter og til vedlikehold av 
båtene. Alle slike midler har falt bort. Hvert sted fungerer som egne enheter. 
Villaen vil kunne fungere, men er ikke med i brosjyren. Fyrene fungerer slik at 
man kan komme dumpende uten avtale på forhånd. Jordbærbua og små enheter 
fungerer ikke slik. Kan det lages et sekretariat? Tas opp senere. I år er det 
friluftårets år – kan det benyttes i forhold til å søke midler?

 Bygget i Nodeviga skal være ferdig til Tall ships. Vi får plass i havna til båter – 
dette må følges opp med Vest -Agder museet.

 Tall ships Races. Signe og Elisabeth har laget et forslag og har ansvar for 
utstillingen. Kystkvinneprosjekt – kontainer med bilder fra aktiviteter på 
Bragdøya. Kystdrakt? Utstilling fra knivkurs, vevloftet, skinnfell? Vi trenger en 
annen vinkling enn båt og grovarbeid. Kan evt. bruke Prikken. (Bredalsholmen 
skal klinke. Søgne båtmotorer.)

 Agder fylkeskystlag – vi må bidra til at vi får et årsmøte så Bragdøya Kystlags 
rolle her kan bli avklart. 

 4H. Det er lite slike klubber i byen og omland. Vi får ikke til noe videre. Har 
overlatt til 4H å ta kontakt, vi tar ikke noe videre initiativ. Nystartet gruppe: 
Natur og ungdom i Kristiansand kan kontaktes.



 Oppdatere medlemsliste for e-post. Det må jobbes med.
 Bokprosjekt om Grønningen fyr – har ikke skjedd noe her. BK har tidligere 

bevilget inntil kr.50.000. Vi avventer saken foreløpig.
 Budsjett formidlingsprosjekt. Det er budsjettert 60.000. Tilskudd til utstilling fra 

norsk kulturråd 40.000.
 Arbeidsprosjektene: NAV. Lederstillingen/arbeidsleder for prosjektet på 

Bragdøya er utlyst som en hel stilling.  Småbåtgruppa må gi klare beskjeder om 
hva som kan gjøres av andre. Vi må lage en god rutine for overføring av planer 
og beskjeder fra småbåtgruppa til Sigbjørn og Tore. 

 Medlemsaktiviteter. Aktiviteter som ikke er kurs – foredrag etter kaffen må 
settes i system neste vintersesong. – båtrute hver søndag 11-16 fram til 
sesongåpning. 

            Årsfest høst videreføres. Teatertur Ny Hellesund var vellykket og ønskes videre.
            Forslag 17 mai. Hvileplass for medlemmer om bord på MS Bragdøya på kai 6.   
            Ta opp på tirsdag om noen har planer om deltagelse i tog.

 Prosjekt i sommer. Opplegg for barn/ungdom på dagtid. Skal holde til ved 
naustet i Bragdøyarenna/Kanalen. De skal leie det rommet i naustet som kan 
låses. 

 Internasjonalt seminar 7.5 70-100 deltagere. Kari, Jorun og Åse planlegger.

1504 – 5 Vårdugnad 09.05.
Mye arbeid med rydding, vasking. Ryddeprosjekt i naustet. 
 Paradisbukta må ryddes. Der er store mengder søppel. Dersom ikke dette blir ryddet på 
dugnaden, må Parkvesenet varsles om at området må ryddes.  Liste henges i kaféen hvor 
arbeidsoppgaver kan skrives opp.  
Mat: Lunsj og middag lørdagskvelden. Frokost dagen etter. Åse organiserer.
Sesongåpning 10.5 – naturlos er annonsert. Bente tar ansvar for aktiviteter for barn. 
Forslag: Lage båter ute. Jenny – fisking, akvarie.  Aktivitetsløype åpning – Jon ordner 
snorklipping og samarbeider med Bente om tidspunkter. Åpne verksteder.

1504 – 6 Kystens dag
Det meste er klart. Dugnadsmat ok. Forhåndssalg av billetter på tirsdager. 
Eget arrangement. 200 års jubileum i Thaulows hus er samme dagen.
Saltebua er 100 år. Dette bør markeres i en annen anledning sammen med åpning av 
utstilling – evt. lage et arrangement i samarbeid med kulturetaten. Vi bør invitere 
samarbeidspartnere – kommune, nav, rio, kr.sand eiendom. Undersøke om Munksgård 
kan ha et innslag med historie. 

1504 – 7 Formidlingsprosjektet
Hjemmeside Niels og Willy.
Facebook – overlates til formidlingsprosjektet 
Elisabeth, Willy, Helge, Torhild, Sigbjørn, Tore, Sverre jobber med brosjyremateriell. 
Plakatmaler og annonsemaler er laget. Ordre fra ferieavisen sendes til Elisabeth. 

1504 – 8 Eventuelt
Band 28.8 Jack Wresvik avlyst.
Skyss for medlemmer gratis på søndager.
På søndagskafeen betaler medlemmer for kaffe og vafler. På dugnadskveld er det gratis.
Therese. Rio skal vurdere om de kan overta.
Neste styremøte mandag 4.5 i Byhallen. 


