Arbeidsprogram 2019
Aktiviteten i Bragdøya kystlag blir i hovedsak ført videre i 2019. Det framkommer i arbeidsprogrammet.
Styret vil trekke fram følgende hovedsatsingsområder:
● Rekruttering, spesielt av yngre, aktive medlemmer gjennom bl.a. samarbeid med andre
organisasjoner.
● Utvikle samarbeid med skoler, andre utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.
● Markedsføre bruk av ro- og seilsjektene i et aktivt kystfriluftsliv. Introdusere ro-ruter med
utgangspunkt på Bragdøya.
● Arbeide videre med planene om å skaffe ny Bragdøyabåt med elektrisk framdrift.
● Ha fokus på et ryddig og presentabelt kystkultursenter som stimulerer og skaper glede ved å ta del i
arbeidet i kystlaget og på kystkultursenteret.
● Inkludere dugnadsarbeidere i det daglige arbeidet gjennom planlegging og tilrettelegging, og
inkludere nye medlemmer og grupper i miljøet i kystlaget.
● Iverksette HMS-systemet i kystlaget og på kystkultursenteret.
● Tilrettelegge for at allmenheten kan bruke og finne seg til rette på Bragdøya.
● Ferdigstille restaurering av Pil til sesongen 2019, og fortsette restaurering av Nesebuen.
● Ha de store seilskøytene operative fra sesongstart.
● Avklare hvilke aktiviteter laget ønsker å ha i låven, og tilpasse innredningen når dette er klarlagt.

1. Styret og ansatte – arbeid og drift
Styrets møter

-

Ansatte

-

Økonomi

-

5,9 årsverk
Stillinger:
⋅ Daglig leder
⋅ Driftsleder
⋅ Tre båtførere
⋅ To båtbyggere
⋅ Kontormedarbeider
- Sommerhjelp kafé
- Matros på MS Bragdøya
- Timeengasjert
regnskapstjenester

HMS

Årsmøte i mars
Styremøter ca. en gang i
måneden
Styreseminar i november

-

God økonomistyring
Opprettholde tilskudd kommune
og fylkeskommune
Søke støtte til prosjekter
Iverksetting av HMS-system
Sertifisering og opplæring
Lovpålagt
sikkerhetsstyringssystemer
knyttet til båter med

Lønnsbudsjett 2,9 mill.

Ca. 1,7 mill.

Samarbeid, møter og
representasjon

-

Informasjon, formidling,
utstillinger

-

Arbeidsprosjekter

passasjersertifikat
Forsikringer
Styret for utvikling av Bragdøya
Kulturgruppen Thaulows hus
Forbundet Kysten og andre
kystlag
NAV arbeidsprosjekt
Agder fylkeskystlag
Norsk forening for fartøyvern
Fyrhistorisk forening
Vest-Agder museet
Kystled sør
DNT sør
Vest Agder
fylkeskommune/fylkeskonservat
oren
Agder kystbeitelag
Redningsselskapet
Røde kors
RIO Restart
Samarbeid med skoler
7. Kristiansand sjøspeidere

2 fra kystlaget
1 fra kystlaget
1 vararepresentant

Ny hjemmeside
Aktiv facebook side og instagram
Oppdatert medlemsliste for epost
Brosjyremateriell
Informasjon for besøkende
Utstilling i motorbua
Dokumentasjon av prosjekter
Kystbibliotek

30 000,-

- Videreføre prosjektene for NAV,
RIO og Røde kors.

2. Medlemmer og medlemsaktiviteter
Faste
- Videreføre tirsdagskveld med bl.a. faginnhold
medlemstreff
- Legge til rette for medlemsaktiviteter på
søndager
Aktiviteter og
arrangementer for
medlemmer

-

Videreføre dagens aktiviteter
Nye aktiviteter (roruter)
Egen ungdomsgruppe
Høstfest
Årsmøte
Overnattingsturer til Grønningen fyr
Tur med de store båtene

1 styremedlem

Nodeviga

Representant

Vervebrosjyre, rutetider båter,
Kystled, Roruter
20 000.-

- Tilskudd helse og sosial

-

Teatertur til Ny-Hellesund
Landsstevne til Forbundet KYSTEN
Vet Seil
Sangkvelder
17.mai

Dugnad

-

Vår- og høstdugnad
Skyss i forbindelse med arrangementer
Matros MS BRAGDØYA ved behov
Søndagsskyss og kafédrift
Traktering og utleie
Åpne arrangementer
Vedlikehold båter og anlegg
Nybygg
(låven og materiallager)

Kurs

-

Kurs etter ønsker og behov

Vertskap

-

Vertskap Bragdøya
Vertskap Grønningen

Dyrehold

-

Villsau som før

3. Skyss, kafe, utleie, traktering, åpne arrangementer, leirer
Skyss
- Daglige avganger fra nytt bryggeanlegg på
Lumber
- Sommerrute MS Bragdøya
- Transport av barnehager, skoler, Barnas øy
- Bestilte oppdrag
Kafe

-

Søndagskafé mai - september
Sommerkafé

Utleie

-

Saltebua, Thaulows hus, Gerrards villa,
Hytteleiren, Grønningen fyr, Dokkestua,
Jordbærbua

Traktering

-

Tilby matservering ved utleie

Åpne
arrangementer

-

Sesongåpning
Bragdøyadagen
Visetreff
Kom deg ut-dagen
Julemarked
Konserter og andre arrangementer
kulturminnedagene (9 – 17 september)
Temaet er «i samfunnets tjeneste»

Leirer

-

NA leir (skyss og kafé)
Andre leirer

4. Bygg, anlegg og uteområder
Saltebua
- Styret vurdere tiltak etter innspill fra bygggruppa
Slipp/verksted

-

Materiallager

10 000.-

Motorbu

-

Utvikle utstilling

10 000.-

Brygger og
uteområder

-

Slipp og slippområder
Utrede justering av brygger ved Saltebua

150 000.-

Thaulows hus

-

Noe vedlikeholdsarbeid

Gerrards villa

-

Noe arbeid rundt huset

Låve

-

Innrede 1. etasje
Bygge redskapsbu

Aktivitetsløype

-

Vedlikehold

Innmark

-

Bekjempe lyssiv

Utmark

-

Rydding og vedproduksjon.

Grønningen fyr

-

Ord. Vedlikehold
Reparasjon av gulv i oppholdsrom

Dokkestua

-

Noe vedlikehold

Jordbærbua

-

Noe vedlikehold

Tilskudd fra Kristiansand
kommune. 150 000.-

5. Båter, redskaper, verktøy og andre eiendeler
Nesebuen
- Ferdigstille innredning og dekksarrangement
- Montere motor og tilhørende utstyr

Finansieres med tilskudd +
dugnad

Pil

-

Ferdigstille montering av «ny» motor
Mast og rigg

Finansieres ved tilskudd

Dagmar

-

Reparasjon av dekk
Medlemsbruk og oppdrag
Båtplass/utstilling i Nodeviga

Finansieres ved tilskudd

Lister

-

Medlemsbruk
Innredning akterlugar + motorkasse
Reparasjon av dekk + bord i skuteside
Vedlikehold

Tausa

-

Medlemsbruk
Vedlikehold

Prikken

-

Båtplass/utstilling i Nodeviga

Grimstadsjekta

-

Sluttføring oppussing
Båtplass/utstilling Nodeviga
Skifte en bordgang

Makasi

-

Fadderordning
Sluttføre oppussing, få start på motor
Båtplass/utstilling Nodeviga

Finansieres ved tilskudd

Therese

-

Fadderordning v/RIO
Båtplass/utstilling i Nodeviga

Lille sørlandet

-

Vedlikehold og bruk

Småbåter

-

Vedlikehold og reparasjoner
Utlån til besøkende på Bragdøya
Båter på Pers brygge for utlån
Noen båter i Nodeviga

MS Bragdøya

-

Ord. vedlikehold.
Noe oppgradering.
Sommerrute og bestilte turer.
5-års klassing innen 31.12.2019

Bragdøyabåten

-

I rute hele året
Utrede ny båt (el.motor)
Etterkomme pålegg, montere to flåter mv..

Mannskapsbåten

-

Vedlikehold
Helårsbruk

Napp

-

Helårsbruk

Bentsen

-

Vedlikehold
Helårsbruk
Oppgradering som lovlig arbeidsbåt mellom 8
og 15 meter

Streif

-

Overfører båten til Bredalsholmen

Rannøy

-

Vedlikehold
Båtplass Nodeviga

Grønningen
Uttern

-

Vedlikehold
Bruk i drift Grønningen fyr og hyttene

Traktorer

-

Vedlikehold

Gravemaskin

-

Vedlikehold

Verktøy

-

Innkjøp håndverktøy

150 000.-

50 000,-

