
 

 

 

 

Styremøte i Bragdøya kystlag 14. mai 2018.  

Til stede: Tore, Bjørn Vidar, Geir, Karsten, Åse, Tom, Jenny, Christina, Maiken, Erik, Klaus 

på sak 23 

Ikke til stede: Marith 

 

Sak nr.  

18.03 – 21 Referat fra styremøte 09.04.2018. Ingen kommentarer 

 18.03 – 22 Andre referatsaker 

- Tilskudd om miljømidler fra Forbundet KYSTEN 

Det er søk om kr 150.000 til å bygge anlegg for oppsamling av spillvann på slippen. 

Søknaden er innvilget. 

- Referat fra kafémøte 28.03.18 

Ingen kommentarer 

- Kari Wigstøl har frasagt seg rollen som «daglig leder» for serveringen på 

Bragdøya fra 01.06.2018 

Ingeborg Andersen har sagt seg villig til å overta denne funksjonen. Hun har 

serveringsbevilling. Vi bør få en til med serveringsbevilling. Åse prøver å finne noen.  

- Referat fra dugnadshelg 

Vi må sette opp en liste over faste ting som skal gjøres på dugnadene. Blant annet 

renhold av sanitæranlegget.  

- Referat fra strandrydding 

Alt gikk etter planen. Det lille som ikke ble ryddet på lørdagen ble ryddet i etterkant. 

75 store og små deltok, og det ble samlet sammen 750 kg med avfall.  

- Referat fra sesongåpning 

Folk var veldig fornøyde med opplegget. Populært med putter og griller. Offisiell 

åpning av den nye veien til Badebukta med natursti fungerte bra.  

- Søknad om driftstilskudd fra VAF 2019 

Søker om 450 000,-. Økte søknadsbeløpet noe fra tidligere med tanke på å 

tilrettelegge for allmennheten.  

- Søknad om driftstilskudd fra Kristiansand kommune 2019 

Søker om økt beløp med kr 250 000,- på grunn av økt bemanning og økte utgifter til 

sikkerhet og sertifisering.  

- Referat fra tur til Sverige vedr. ny Bragdøyabåt 

Geir og Erik var på tur. De var innom Fredrikstad for å se hvordan fergene der ser ut, 

deretter var de på verftet i Sverige. Vi ser på mulighetene for å ha el-drift på en ny 

ferge i stedet for dieseldrift. Summene for å bygge i en ny båt er uansett så store at de 

ikke vil kunne dekkes inn av vanlig drift, investeringen avhenger derfor av et 

samarbeid med kommune og fylkeskommune  

18.03 – 23 Snekkerverksted – organisering og rutiner.  

Klaus har sagt seg villig til å ta ansvar for snekkerverkstedet. Det trengs rutiner for 

rydding og organisering, samt tildeling av det daglige ansvaret. 

Snekkerverkstedet/slippen er både en arbeidsplass for ansatte og et sted der 

medlemmene kan drive aktivitet. De ansatte må derfor involveres i dette arbeidet.  

Konklusjon: En liten gruppe settes sammen for å lage en plan for hvordan slippen og 

snekkerverkstedet skal organiseres. Gruppa består av Klaus, Jonathan, Håkon og Tom. 

Gruppas mandat: Lage regler og rutiner for å holde orden på snekkerverkstedet og 

slippen. Arbeidet starter opp umiddelbart. Klaus er koordinator for gruppa. Han har 



myndighet til å innkalle de som skal være til stede på møter, og rapporterer tilbake til 

styret.  

18.03 – 24 Ungdomsarbeid og tiltak for yngre medlemmer i laget 

Temaet tas opp på kommende styremøter.  

 

Oppdatering Bragdøya Ung – samarbeid med eksisterende organisasjoner.  

Prøver å få i gang et arrangement før sommeren.  

Mål: få ungdom/unge voksne ut på Bragdøya og bli interesserte i det vi driver med.  

18.03 – 25 Båtførerkurs med seiling i 2019 

Forslag: Sette opp båtførerkurs med seiling.  

Dette er i tråd med ønsket om å rekruttere yngre medlemmer samt bidra til opplæring i 

båtbruk. Det kan organiseres som en kombinasjon av selvstudium og undervisning. I 

tillegg kan vi tilby praksis. Medlemskontingenten inkluderes i prisen. Båtførerkurset 

organiseres på vinteren, og praksisen på våren.  

Styret utpeker en person til å jobbe med tiltaket.  

18.03 – 26 Rosportens/robåtens dag 2019 

Vedtatt at vi ønsker å få i stand dette, i samarbeid med andre organisasjoner.  

Saken fremmes på nytt i styret hvor det nedsettes ei gruppe til å jobbe med dette 

tiltaket etter skisse i forslaget fra Tom.  

18.03 – 27 Deltakelse i «Passion for ocean» 

Tom kommer med mer informasjon, vi tar opp denne saken på neste møte.  

18.03 – 28 Invitasjon til personer fra laget til å delta på styremøtene og ha åpne styremøter. 

Jf. forslag fra Tom 

Styreleder viser til § 6, 4. avsnitt i vedtektene og mener at dette forslaget går ut over 

denne bestemmelsen som har konkret formulering om hvem som kan delta på 

styremøtene i tillegg til styret. ... «Representanter for grupper i kystlaget kan, når det 

er behov for det, kalles inn til styremøter og gis tale- og forslagsrett.» 

Syret har ikke mandat til å fatte et vedtak som ble gjort 25. oktober 2016. Vedtaket i 

sak 16.09. – 67 om åpne styremøter blir derfor omgjort.  

18.03 – 29 Søknad om tilskudd fra prosjektet «Tradisjonsbåt – bygging og bruk» 

Søkt om kr 100 000,- fra Forbundet Kysten for å bygge en Sørlands-rosjekte 

18.03 – 30 Valg av representant fra kystlaget i styret for utvikling av Bragdøya. 

Kari W ønsker avløsning som representant fra kystlaget. 

Forslag til valgordning: Som første representant velges den til enhver tid sittende 

styreleder for Bragdøya kystlag. Som andre representant, velges den som var leder 

forut for sittende leder av Bragdøya kystlag.   

Forslaget blir vedtatt.  

18.03 – 31 HMS-arbeid 

Dokumentene er ferdig, mangler systemet for hvordan det skal settes i drift.  

Det som må gjøres først er å godkjenne det som må iverksettes før sommeren.  

Viktige skjemaer må sorteres ut og settes i permen for de som skal være på øya 

(vertskap og kafépersonale).   

Vi må ha kurs og gjennomgang av rutiner mtp. brann og førstehjelp.  

Styret vedtar forslag til framlagte dokumenter: HMS-meldeskjema, sikker-jobb 

analyser og beredskapsplan 

18.03 – 32 Eventuelt 

Telt til båter og utstyr 
Det eksisterende teltet på jordet er så dårlig at vi bør vurdere å kjøpe et nytt telt. Dette 



kan brukes til å sette bort en del utstyr om sommeren og lagre båt om vinteren. På den 

måten får vi ryddet jordet. Det er enighet om at vi kan investere i et nytt telt.  

 

Den nye nettsiden 

Arbeidet med nettsiden er forsinket. Siden sendes ut til styret for gjennomgang og 

testing før neste styremøte. Arbeidet som gjenstår er i hovedsak å oppdatere innholdet.  

  


