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Bragdøya kystlags visjon: 

 Være en aktiv kulturvernorganisasjon 

 Skape et miljø preget av mangfold, aktivitet og samarbeid mellom ulike 
aldersgrupper, og mellom profesjonelle og amatører. 

 Være en hovedaktør i utvikling og drift av Bragdøya Kystkultursenter 

http://bragdoya.ning.com/photo/en-stille-ettermidag-p-ya/next?context=latest
http://bragdoya.ning.com/photo/en-stille-ettermidag-p-ya/next?context=latest
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ÅRSMELDING 2017      

 
 
1. Styret og ansatte 
 
Styret 
 
Styreleder:  Tore Berntsen  
Nestleder:   Geir Buås 
Styremedlemmer: Tom Andresen 
   Bente Karlsen Røstad   
    Karsten Løvdal 

 Åse Quidding   
Marith Moe  

Varamedlemmer: Bjørn Vidar Hellenes 
   Maiken Flågan 
   Christina Husebye 

 
Valgkomité:  Sigbjørn Ubostad, Jorun Wigstøl, Sverre Gregusson  
Revisor:   Revisorgruppen Agder AS v/statsautorisert revisor Randi Kallevik 
 
Ansatte 
 
Daglig leder av kystkultursenteret i 80 % stilling:   Erik Wigstøl  
Båtfører i 100 % stilling:       Jan Terkelsen 
Båtfører i 50 % stilling fra 01.06.17:      Geir Buås 
Båtbygger i 100 % stilling:       Håkon Danielsen 
Båtbygger i 100 % stilling fra 06.02.17, arbeidet på låveprosjektet  
fra 01.04.17, matros på MS Bragdøya i skoleferien:    Jonathan Grimstad 
Kontormedarbeider i 100 % stilling:       Maiken Flågan 
Kontorhjelp ca. 10 % stilling:      Jane Rabbersvik 
Prosjektarbeid 15 % stilling, til 01.09.17, org.- og adm.funksj.: Tore Berntsen  
Kafévert i skolens sommerferie:       Johannes Wigstøl 
 
Ekstern regnskapsfører engasjert på timebasis:    HO Regnskap 

 
 
2. Styrets arbeid, daglig drift 
 
Styremøter og styreseminar 
 
Styret har hatt ni styremøter. Det årlige styreseminaret ble avviklet 05.-06.01.18. Her 
ble driften av laget gjennomgått og diskutert, og planer og strategi for 2018 lagt. Etter 
årsmøtet legges kystlagets styringsdokumenter ut på vår nettside www.bragdoya.no 
under fanen styreinfo.  
 
  
  

http://www.bragdoya.no/
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Møter og representasjon 
 

- Styret for utvikling av Bragdøya: Kari Wigstøl og Sigbjørn Ubostad 
representerer kystlaget. Dette styret har ansvar for den overordnede 
koordinering av utviklingen på øya.  

 
- Kulturgruppen Thaulows hus: Helge Quidding representerer kystlaget.  

Det ble foretatt en organisatorisk endring av det som tidligere ble kalt 
Husgruppen Thaulows hus i 2017, gruppen er nå registrert som en egen 
organisasjon og endret samtidig navn til Kulturgruppen Thaulows hus.  
Kystlaget har ansvar for drift og det bygningsmessige vedlikehold av Thaulows 
hus, mens kulturgruppen tar ansvar for det kulturelle innhold i huset og 
aktiviteter knyttet til arrangementer der. 
 

- Norsk Forening for Fartøyvern: «Dagmar», «Nesebuen» og «Pil» er 
medlemmer i foreningen. Geir Buås og Sverre Gregusson representerte 
fartøyene på foreningens årsmøte i 2017. 

 
- Norsk fyrhistorisk forening: Kystlagsmedlem Tore Berntsen er nestleder i 

styret. Han representerte kystlaget på årsmøte og seminar i Ålesund og Alnes 
fyr 24.-25.03. Han deltok også på seminar og foreningens 20års-jubileum på 
Tungenes fyr 16.09. Her markerte foreningen også tildeling av Europa 
NOSTRA-prisen for 2017 (EU’s kulturpris).  

 
- Museumshavn i Nodeviga: «Dagmar» har hatt kaiplass i museumshavna i 

Nodeviga. Videre har «Prikken», «Rannøy» og «Therese» hatt plass her. To 
rosjekter, «Trygve Lie» og «Åvik», har ligget her til allmenn bruk. Ordning med 
tilsyn fra medlemmer har fungert greit. 
              

- Kystled Sør: Kystlaget har overtatt ansvaret for administrering av kystleden, 
som i hovedsak går ut på å oppdatere facebook og nettsiden. Det har vært litt 
lite kontakt med de andre destinasjonene, men det er tatt initiativ til et tettere 
samarbeid. Denne dialogen fortsetter fram mot sommersesongen. Kystlagets 
destinasjoner i kystleden er: Gerrards villa og hytteleiren på Bragdøya, 
Dokkestua på Stokken, Jordbærbua på Dvergsøya og Grønningen fyr. 

 
- Forbundet KYSTEN: Hege Th. Syvertsen er vararepresentant til styret. 

Forbundet sitt landsmøte var lagt til Norheimsund 21.-23.04. Tore Berntsen var 
delegat og Helge Quidding observatør fra kystlaget. På regionalt seminar på 
Båly, Lindesnes, 20.-22.10 deltok Maiken Flågan og Marith Moe.  

     
- Agder fylkeskystlag: Ordinært årsmøte (kystting) ble avviklet 12.11. Tore 

Berntsen ble valgt til nestleder i styret. 
 

- Foreningen Losskøyta Songvår: Representanter fra styret har deltatt på 
planmøter med Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kystlag for å etablere ny 
eierorganisasjon for Songvår.  
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Informasjon 
  
Kystlagets nettsted www.bragdoya.no, facebook og e-post er de viktigste 
informasjonskanalene i kystlaget. Nye medlemmer får tilsendt en velkomstpakke med 
informasjon om aktiviteter i kystlaget. Det er igangsatt arbeid med ny hjemmeside. 
Alle medlemmer får tidsskriftet «Kysten» fem ganger i året fra Forbundet KYSTEN, vår 
hovedorganisasjon. 
 
Det er trykket opp nytt opplag av brosjyren om Bragdøya med informasjon og turkart.  
 
Arbeidet med å avklare hva som skal skiltes på Bragdøya og hvordan skiltingen skal 
gjennomføres på en enhetlig måte mht. innhold (tekst, bilder, skisser mv) og hvordan 
det visuelle preget skal være, er drøftet med parkvesenet i Kristiansand kommune.   
 
 
Daglige gjøremål 
 
Samspill mellom kystlagets ansatte og medlemmer er avgjørende for at de daglige 
gjøremål blir ivaretatt. Viktige funksjoner som kafé og kjøkkendrift, kvelds- og 
søndagsskyss og skyss til arrangementer blir i stor grad utført på dugnad. Dugnad er 
veldig viktig for virksomheten i laget. 
Arbeidsprosjekter (RioRestart, arbeidsprosjektet i regi av NAV og Pusterommet/Røde 
Kors) tok del i mange prosjekter og mye vedlikehold, og var en verdifull arbeidskraft 
også i 2017. 

 
 
3. Anlegg, båter og uteområder 
 
Kystkultursenteret 
 

- Saltebua: I 2017 er det gjort lite med bua, som er i god stand. 
- Kjøkkenet: Det er gjort mindre endringer etter innspill fra de som har ansvar for 

virksomheten der. 
- Slipp og verksted: Arbeidet med nytt gulv på øvre del og skille mot nedre del 

av slippen er startet opp. Lagerbygg for motorer og deler på sørsiden av slippen 
er tatt i bruk.      

- Småbåtbua: Bua er i god stand. Loftet og inngangen mot øst er isolert og 
innredet som verksted for modellbåtbygging mv. 

- Dusj- og toalettbygg: Bygget er i god stand. 
- Naustet ved Kanalen: Naustet er i rimelig god stand. Det samme gjelder 

båtgarasjen/innseilingsbua. «Barnas øy» disponerer søndre del av naustet til 
lager, samt bruker dette og «Hestenrommet» til aktivitet om sommeren.  

- Lysarmaturer: Arbeidet med å skifte ut lysarmaturene til LED-lys er godt i 
gang. Her er det utført en solid dugnadsinnsats.  

- Makrellutstilling i Saltebua: Utstillingen er på det nærmeste ferdig. Det er gitt 
tilskudd fra Norsk kulturråd til utstillingen.  

 
  

http://www.bragdoya.no/
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Gårdsanlegget  
 

- Rotkjeller: Brukes til lagring av utstyr til villsaugruppa samt lagring i forbindelse 
med bygging av låven.  

- Låven: Bygningskroppen er nå ferdig og vinduer og dører er satt inn. 
Byggmester Dovland sto for reisingen av bygget, sammen med Jonathan 
Grimstad og frivillige fra kystlaget. Det er lagt ned svært mange dugnadstimer. 
18.10 ble det holdt kranselag. Byggetrinn 1 er ferdig.  

- Gerrards villa: Det er utført vanlig vedlikehold og en del arbeid utomhus.  
 
Uteområder 
 

- Innmark: Arbeidet med å fjerne lyssiv på Hjemmejordet fortsatte også i 2017. 
Jordet er kalket. Ellers er jordene slått med beitepusser flere ganger i løpet av 
sesongen.   

- Utmark: Arbeidsprosjektet har utført mye rydding og vedhogst. Stien fra 
Rotkjelleren til Badebukta er utbedret og gruset. Det er byget flere klopper og 
muren er rettet opp. Turstien er nå farbar for rullestol og barnevogn. 
Parkvesenet har betalt grusen. Arbeidet er utført av arbeidsprosjektet.  

 
Anlegg utenfor Bragdøya 
 

- Grønningen fyr: Det er utført en del arbeid og vedlikehold både innvendig og 
utvendig. Deler av fyret er vasket utvendig, veggen mot nordvest på 
fyrbygningen er malt, noen dører og vinduer er reparert og malt. Det er 
avdekket råte i et stuegulv som skal repareres. Rutiner for brannsikring 
begynner å komme på plass.  

- Jordbærbua på Dvergsøya: Det er utført en del vedlikehold, og bua var i bruk i 
sommer.  

- Dokkestua på Stokken: Det er vasket, ryddet og utført generelt vedlikehold. 
Noe bruk i sommer.  

 
  Båter 
 

Båter: Status 

Bragdøyabåten Tilfredsstillende drift hele året. I daglig rute og stor bruk av denne 
båten. Implementert i nytt sikkerhetsstyringssystem iht. lov om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).  
Årlig besiktigelse og ordinært vedlikehold samt inspeksjon av 
Sjøfartsdirektoratet på slippen i juni. Båten er nå også 
implementert i vedlikeholdssystemet. 

Mannskapsbåten Tilfredsstillende drift hele året og mye i bruk. Spesielt kan nevnes 
frakt av materialer og utstyr til låven. På slippen for vanlig 
vedlikehold. Stort sett problemfritt i 2017. Litt ugreie i 
startmotoren / innslaget, noe som står på programmet for snarlig 
reparasjon. Innkjøpt ny VHF for oppjustering til 12-pax forskriften. 

Napp Benyttes som reservebåt, og til Grønningen. Totalhavari på motor 
endte opp med kjøp og installering av ny Yanmar diesel. 
Det er anskaffet ny VHF for oppjustering til 12-pax forskriften.  

MS Bragdøya Tilfredsstillende drift hele året. Nytt sikkerhetsstyringssystem iht. 
lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) ble etablert og 
formelt implementert 01.07.17, i tråd med forskriften. 
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PC og billetteringssystem er oppjustert.  
Båten fremstår meget presentabel på alle måter. Ordinært 
vedlikehold iht. vedlikeholdssystem. Årlig besiktigelse med 
inspeksjon av Sjøfartsdirektoratet utført i desember uten pålegg. 

Streif Ikke helt problemfritt i 2017. Giret ble i løpet av året utslitt og 
måtte totaloverhales. Det ble tettet en lekkasje i skroget, som 
tilsynelatende oppsto under demontering av giret. Ellers er båten 
i normal drift. 

Bentsen Tilfredsstillende drift hele året. Ordinært vedlikehold utført, samt 
en del tilleggsarbeid som f.eks. noen nye pullerter, samt et nytt 
stigetrinn.  
Båten er i løpet av året oppjustert til 12-pax forskriften med tanke 
på å frakte barnehagen i tilfelle isproblemer. Av den grunn er det 
innkjøpt redningsflåte, samt ny VHF. 
Arbeidet med å oppjustere båten til sertifisering iht. nytt regelverk 
for arbeidsbåter mellom 8 og 15 meter er startet og båten er nå 
innmeldt i Norsk Skipsregister. Nyinnkjøpt VHF er av den grunn 
en såkalt «Klassa A» 

Grønningen Uttern Uttern er satt på land med defekt styring. Det skal monteres ny 
hydraulisk styring. 

Nesebuen                   Fortsatt under restaurering. Mye arbeid med innredning, 
montering av motor og dekksarrangement gjenstår. 
Vestenfjeldske Bykreditts Stiftelse har innvilget søknad om 
tilskudd på kr. 100.000 til dette arbeidet. 

Dagmar Vant Vet Seil i år igjen. På ettersommeren slet båten seg fra 
brygga i Nodeviga. Det oppsto skade på ror og maskin. Nytt ror 
må lages. Båten ligger i vinteropplag på Bragdøya.  

Pil Seinhøstes ble Pil satt på slipp for reparasjon og utskifting av 
noe dekksplank, samt montering av ny hylse og propell i 
forbindelse med motorskifte. Ny motor står i motorbua og er klar 
til montering. 

Lister Brukt på seilkurs på medlemskveldene og deltakelse i Vet Seil. 
Vanlig vedlikehold med bl.a. slippsetting. Mast og blokker er 
pusset opp og rigg ettersett og vedlikeholdt. Ny motor av typen 
Yanmar er montert og fungerer bra. 

Tausa Brukt på seilkurs på medlemskveldene. En del oppgraderinger er 
foretatt. Deltok i Vet Seil.  

Prikken Båten har ligget i museumshavna i Nodeviga i sommer. Motoren 
fungerte ikke slik den skulle. Toppen er tatt av og reparert.  

Lille Sørlandet Båten har ikke vært i bruk i 2017.  

Therese Ferdig restaurert og tatt i bruk. Båten er i god stand. RioRestart 
har fadderavtale og står for det meste av vedlikeholdet.  

Grimstadsjekta Fadderordning er inngått og båten har vært i bruk i 2017.  

Makasi RioRestart har inngått fadderavtale og båten er pusset. 
Problemer med motoren førte til at båten ble liggende ubrukt i 
2017. Motoren er tatt ut og reparert. 

Rannøy Har blitt benyttet en del i løpet av 2017.  

Limfjordsjekta Båten er bygget ferdig og klar for rigging. Riggtegninger har vi 
fått fra kontakter i Lögstör. Her har vi også fått låne seil.  

Småbåter ro/seil -       
putter                      

Mange ok for bruk og utlån.                                      
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4. Medlemmer og medlemsaktiviteter  

Bragdøya Kystlag er et lokallag i Forbundet KYSTEN, og er det største kystlaget i 
Forbundet. 
 
Medlemsutvikling i 2017: 

 31.12.2016 31.12.2017 

Antall medlemmer  665 676 

Tilgang 63 75 

Avgang (egenutmeldt/ikke betalt/feil- mangelfull 
adresse/flyttet/dødsfall) 

52 64 

 
Kontingenten i Forbundet KYSTEN 2017: 

 Enkeltmedlem    kr. 400,-  

 Familiemedlemskap   kr.   50,- ekstra per familiemedlem 

 Ungdomsmedlemskap, u. 26 år  kr. 200,- 
Bragdøya Kystlag følger Forbundet KYSTENs satser for medlemskontingent.  
Kr. 250,- av kontingenten tilfaller forbundet sentralt, mens kystlaget får kr. 150,-. 
Kontingenten for familiemedlemmer tilfaller kystlaget i sin helhet. 
 
Medlemsaktiviteter og dugnad 
 

- Medlemskvelder: Medlemskvelder på Bragdøya hver tirsdag i 2017 unntatt i 
juli. Aktiviteten var god, med 25-50 fremmøtte uansett vær. De viktigste 
aktivitetene var diverse restaurerings- og vedlikeholdsarbeid, båtbruk, 
håndverksaktiviteter som veving og ulike kurs i blant annet knivlaging, 
modellbåtbygging, stell- og vedlikehold av tradisjonelle åpne båter og seiling. 
Totalt er det registrert 234 kurstimer. I den kaldeste årstiden var det også 
kåserier og foredrag noen kvelder. På medlemskveldene ble det servert kaffe 
og te, vafler/kaker og gulrøtter.  

- Aktiviteter på dagtid: Noen medlemmer kommer til øya på dagtid for å ta del i 
lagets oppgaver i verksteder og på båter. Noen arbeider på egne båter og 
andre er ute for å nyte naturen, gå tur, telle sauer, være sosial mv.       

- Vår- og høstdugnad: Det var vårdugnad 6.5 og høstdugnad 13. og 14.10. Det 
møtte 30-40 medlemmer på vårdugnaden og 15-16 på høstdugnaden. Disse 
skippertakene er viktige. Vi får ryddet anlegg og uteområder og foretatt 
vedlikehold av bygninger og båter.  

- Dugnad i forbindelse med skyss, kafé, utleie og traktering på Bragdøya:  
Søndagsskyss og åpen søndagskafé fra mai til september.  
Vertskap på Bragdøya i uke 25 - 32.  
Drift av kaféen under NA-leiren i uke 29.   
Traktering, vaktmester og skyss ved utleie av lokaler til arrangementer.  

- Åpne arrangementer: Lagets medlemmer arrangerte sesongåpning 7.5., 
Bragdøyadagen 11.6., visetreff 31.8.-3.9., Kom deg ut-dagen (sammen med 
DNT sør) 3.9. og julemarked 12.11.   

- Aktiviteter på fyr og hytter: Dette omfatter drift og vedlikehold av Grønningen 
fyr og hyttene på Stokken og Dvergsøya. Vertskap på Grønningen i uke 26-33. 
Det er arrangert to medlemsturer 23-25.6. og 23-24.9. til Grønningen med 
dugnadsarbeid og overnatting.  

- Dyrehold: Villsaulaget driver stor aktivitet knyttet til villsau på øya. 32 sauer 
beiter ute hele vinteren.  
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- Ukulele: Ukulelegruppa har øvelse siste torsdag hver måned.  
- Vet Seil: Kystlaget sto som arrangør av Vet Seil og premieutdeling/fest i 

Saltebua 26.8. I alt 14 båter stilte til start.  
- Teatertur til Ny-Hellesund: Den 5.9. var det medlemstur med MS Bragdøya til 

Ny-Hellesund for å se oppsetting på Undervannskjær teater. Turen var 
fulltegnet.  

- Julebord: Det ble arrangert julebord for medlemmene 18.11. I underkant av 60 
medlemmer møtte opp. God mat og drikke, underholdning og godt selskap 
gjorde det til en trivelig kveld. Styret stod som arrangører denne kvelden.  

- Strandryddeaksjon: Kystlaget har også i 2017 deltatt i aksjon for rydding av 
strandsonen på Bragdøya, de øvrige strandområdene og de nærmeste øyene. 
Arrangementet fant sted under vårdugnaden og var åpent for alle.  

- Forbundet KYSTEN: Kurs “Lær i leia” og “Velkommen om bord” i samarbeid 
med Røde kors og redningsselskapet.  

 
 
5. Utleie, leirer og arrangementer 
 
Arrangementer og tilbud åpne for alle 
 

- Skyss: Rutetilbud fra Auglandsbukta på virkedager hele året og på søndager 
fra 7.5 til 3.9. MS Bragdøya kjørte daglig sommerrute fra 24.6 til 6.8. Begge 
båtene ble i tillegg benyttet til oppdrag utenom ruteplanene.  
Kafé: Søndagsåpen kafé i Saltebua fra 7.5 til 3.9. Åpen kafé i skolens 
sommerferie med en egen kafévert som var ansatt i denne perioden.  

- Utleie småbåter: Utlån av ro-/seilsjekter og putter i perioden mai - september. 
Særlig puttene er veldig populære og ble mye brukt.  

- Åpne arrangementer:  
Sesongåpning 7.5.: Strålende vær og mange besøkende.  
Bragdøyadagen 11.6.: Godt besøk og mye aktivitet til tross for gråvær på 
formiddagen.  
Visetreff 31.8-3.9.: 10-års jubileum som ble markert med en jubileumskonsert 
på Kilden. Et meget vellykket arrangement.  
Kom deg ut-dagen 3.9.: Arrangeres i samarbeid med DNT. Et veldig populært 
arrangement med mange besøkende.   
Julemarked 12.11.: Strålende sol, lange køer på Lumber og besøksrekord med 
rundt 1200 fornøyde besøkende. Over 30 utstillere og 60 dugnadspersoner 
sørget for et vellykket arrangement.   

 
 
Utleie og leirer  
 

- Utleie Saltebua: Saltebua ble leid ut 23 ganger til arrangementer. Kystlagets 
medlemmer i trakteringsgruppa sto for matservering ved 12 arrangementer.       

- Utleie Grønningen fyr: Fyret var som vanlig åpent med vertskap i åtte uker i 
skolens sommerferie. Mye vind og ustabilt vær la en demper på besøket. Vår 
og høst ble fyret leid ut ca. 20 ganger til ulike grupper. Til sammen var det ca. 
800 overnattinger på fyret. 

- Utleie hytteleiren: Hytteleiren ble primært leid ut til skoler og leirer, samt noe i 
forbindelse med kystleden. Det er registrert ca. 130 utleiedøgn (antall hytter). 

- Villaen: Huset har vært i hyppig i bruk til arrangementer og overnattinger. Det 
er registrert ca. 200 overnattingsdøgn (antall personer).  
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Thaulows hus: Her er det lite utleie, kun to ganger har huset vært utleid 
utenom de vanlige arrangementene. Det er en del som vil innom for å se eller få 
omvisning i forbindelse med arrangementer. Kulturgruppen Thaulows hus har i 
2017 stått for fire arrangementer i huset.  

- Kystleden: (Jordbærbua på Dvergsøya og Dokkestua på Stokken): Ca. 25 
utleiedøgn. Jordbærbua er mest populær. Utleie i ferien ble administrert av 
vertskapet på Bragdøya. Det er hengt opp nøkkelbokser på destinasjonene og 
betaling skjer i hovedsak via vipps, noe som fungerer greit.  

- NA-leir: Leiren ble som vanlig avviklet i uke 29. Besøk med 600 – 800 
deltakere. Til sammen 15 personer sto for solid innsats i kaféen. Jenny Kjønnås 
gjorde en formidabel innsats med innkjøp, organisering og drift av kaféen. Jan 
hadde lange dager i Bragdøyabåten.  

- Arrangement for kreftsyke barn: Tur til Bragdøya for kreftsyke barn med 
familier 22.10 i forbindelse med Drømmetur med NSB. Nesten 300 store og 
små var med på arrangementet, hvorav rundt 40 personer tok turen ut til 
Bragdøya til tross for gråvær. Kystlaget stilte med gratis transport med MS 
Bragdøya og flere personer som la til rette for aktiviteter på Bragdøya.  

 
 

6. Økonomi og regnskap 
 
Kystlagets økonomi er stabil og god. Inntektene i 2017 er på ca. kr 4,8 mill. Utgiftene 
er ca. kr 5 mill. Regnskapet viser et underskudd på kr 226 387. 
 
Tilskudd til Kystlaget i 2017: 

 Kristiansand kommune     driftstilskudd  
        tilskudd til låven 
      tilskudd til utvikling av Bragdøya   

 Vest-Agder fylkeskommune      tilskudd for allmenn tilgjengelighet 
      tilskudd til båtbygger 

 Produksjonstilskudd, Krs. komm. tilskudd til villsau 

 Momskompensasjon   tilskudd til frivillige organisasjoner 

 Stiftelsen for store kulturanlegg  tilskudd til låven 
i Kristiansand  

 Forbundet KYSTEN   tilskudd til kystledsbåt 
      stimuleringsmidler 

 
Tilskudd fra Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand og Kristiansand kommune til 
låven og rotkjeller (tilsammen kr 690 000) er trukket fra i inntektene og ført i balansen. 
Det er gitt tilsagn på kr 100.000 til Nesebuen fra Vestenfjeldske Bykreditts Stiftelse 
som er balanseført i 2017, men foreløpig ikke utbetalt.    
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7. Oppsummering 

Etter styrets mening har aktiviteten i kystlaget og driften på Bragdøya i 2017 vært i 

samsvar med kystlagets visjoner, mål, strategidokument og arbeidsprogram.  

Bygging av ny driftsbygning på Gården startet for fullt etter påske. Planen var å reise 

bygget og få tett tak i løpet av året.  Arbeidet har gått etter planen og seinhøstes var alt 

utvendig arbeid ferdig. I tillegg var bygget malt tre strøk og gulv var lagt i 2. etasje. I 

tillegg til arbeid utført av lønnede tømrere, er det utført mange timers dugnadsarbeid. 

Første byggetrinn er ferdig.  

Aktiviteten på Bragdøya har vært stor i 2017. Medlemskveldene er godt besøkt hvor 

25-50 medlemmer møter fram. I vinterhalvåret er aktivitetene i stor grad knyttet til kurs 

og vedlikehold av anlegg og båter. Seiling med de store båtene Lister, Dagmar og 

Tausa på tirsdagskveldene har vært en populær aktivitet. Det hadde vært ønskelig 

med større aktivitet knyttet til bruk av de åpne ro- og seilsjektene på 

medlemskveldene. 

Antall medlemmer har en liten økning også i år. Tilveksten er litt større enn frafallet. 

Dette er gledelig, men det er en utfordring å rekruttere unge.  

Myndighetene har skjerpet oppfølging og kontroll av sikkerhetsbestemmelsene for 

persontransport i båt. Dette førte til at kystlaget måtte fornye VHF-systemet i båtene, 

og de godkjente båtførerne måtte gjennomgå et omfattende kurs. 

Styret har prioritert arbeidet med helse- miljø- og sikkerhetssystemer (HMS) knyttet til 

aktiviteten i kystlaget og driften på kystkultursenteret. Ei gruppe har arbeidet 

systematisk og godt med dette arbeidet, som på det nærmeste er klart for iverksetting. 

Det er gledelig at også andre enn kystlagsmedlemmer besøker Bragdøya. På fine 

sommerdager er det stor aktivitet med turgåing, bading og bruk av småbåtene. Sikker 

bruk av putter og robåter har høy prioritet. Selv om det er laget regler for bruk av 

redningsvester og bruksområde for de ulike båttypene, kan det til tider være krevende 

å følge opp disse reglene. Særlig gjelder dette på fine sommerdager med mye folk på 

stranden. 

Økonomien er god takket være den store dugnadsinnsatsen medlemmene utfører.  

Kystkultursenteret med Saltebua, villaen og hytteleiren er i flittig bruk. Spesielt 

Saltebua er populær til forskjellige tilstelninger. Også i år har kystlagets medlemmer i 

trakteringsgruppa hatt servering på mange arrangementer. Dette gir gode inntekter til 

laget. 

At grupper fra andre organisasjoner enn kystlaget har tilhold på øya, øker mangfoldet 

og bidrar til daglig aktivitet. Mye vedlikehold på anlegg og kulturlandskap blir utført av 

disse gruppene.  

Samarbeid med andre frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter oppfattes 

som positivt, og vi får honnør for det arbeidet som utføres.  



 11 

 

 
Bragdøya, 12. februar 2018  
 
 

Styret i Bragdøya kystlag 
 
 
 
…………………….   …………………….   …………………….  
Tore Berntsen   Geir Buås    Tom Andresen 
 

 

 
…………………….   …………………….   ……………………. 
Karsten Løvdal   Åse Quidding   Marith J. Moe
   

 

 

…………………….       
Bente Karlsen Røstad  
 

 

 


