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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 
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ÅRSMELDING 2018      

 
1. Styret og ansatte 
 
Styret 
 

Styreleder:              Tore Berntsen 

Nestleder:               Bjørn Vidar Hellenes 

Styremedlemmer: Tom Andresen 
 Geir Buås 
 Karsten Løvdal 
 Åse Quidding 
 Marith Moe 

Varamedlemmer:    Jenny Beate Kjønnås 

 Maiken Flågan 
 Christina Husebye 
  
Valgkomité: Sverre Gregusson, Klaus Olesen, Bente Karlsen Røstad 
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  
(pluss matros på MS Bragdøya i skoleferien):  

Jonathan Grimstad 

Kontormedarbeider i 100 % stilling: 
Maiken gikk ut i fødselspermisjon i september.  
Kristin R. Kulien ble tilsatt som vikar i 50 % 
stilling. Stillingen ble utvidet til 80 % fra 01.12.) 

Maiken Flågan 
Kristin R. Kulien 

Kontorhjelp ca. 10 % stilling: Jane Rabbersvik 

Kafévert i skolens sommerferie frem til 21.07: 
Resten av sesongen 

Johannes Wigstøl 
Kristina Vatland  

Ekstern regnskapsfører engasjert på timebasis: HO-regnskap 

 

 
2. Styrets arbeid, daglig drift 
 
Styremøter og styreseminar 

 
Styret har hatt sju styremøter og behandlet 80 saker. Det årlige styreseminaret ble 
avviklet 26. og 27.10. I tillegg hadde styret seminar 05. og 06.01. hvor driften av laget 
ble gjennomgått og diskutert, og planer og strategi for 2019 lagt. Etter årsmøtet legges 
kystlagets styringsdokumenter ut på vår nettside www.bragdoya.no under fanen 
styreinfo. Referater fra styremøtene legges også ut på nettsiden. 
 
 

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

- Styret for utvikling av Bragdøya: Fram til juni 2018 var kystlaget representert 
med Kari Wigstøl og Sigbjørn Ubostad i dette styret. Kari Wigstøl ønsket 
avløsning og Tore Berntsen overtok denne plassen. Dette på bakgrunn av 
vedtak i styret om at kystlaget skal være representert med sittende styreleder 
og forrige. Dette sikrer kontinuitet og kontakt med sittende styre.  
Styret for utvikling av Bragdøya har ansvar for den overordnede koordinering av 
utviklingen på øya.  

 
- Kulturgruppen Thaulows hus: Helge Quidding representerer kystlaget.  

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. 
Følgende organisasjoner er representert i Kulturgruppen: Bragdøya kystlag, 
Christianssands Byselskab, Fortidsminneforeningen, Kristiansand museum, Det 
Dramatiske Selskab, Wergelandselskapet, Sørnorsk filmsenter A/S. 
 
Gruppa har avholdt fire møter og hatt ansvar for tre arrangementer. 
 

- Norsk Forening for Fartøyvern: «Dagmar», «Nesebuen» og «Pil» er 
medlemmer i foreningen.  

 
- Norsk fyrhistorisk forening: Kystlagsmedlem Tore Berntsen var  nestleder i 

styret fram til årsmøtet 14.04. Han er nå medlem av valgkomitéen.  
 

- 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 også i 2018 hatt ansvaret for administrering av 
kystleden, som i hovedsak går ut på å oppdatere facebook og nettsiden. Det 
har vært liten kontakt med de andre organisasjoner i Kystleden. 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. 

Det er dialog om opprettelse av roleder i området rundt Bragdøya. 
     

- Agder fylkeskystlag: Foruten noen styremøter, har det vært liten aktivitet i 
fylkeskystlaget. 

 

- Foreningen Losskøyta Songvår: Denne foreningen ble stiftet 05.02. som ny 
eierorganisasjon for losskøyta Songvaar. Tore Berntsen og Marith Moe er valgt 
inn i styret fra Bragdøya kystlag. Foreningens mål er å restaurere skøyta.  
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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. Ny hjemmeside var på det nærmeste ferdig ved 
utløpet av 2018. 
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/Parkvesenet og 
Pusterommet/Røde Kors) tok del i mange prosjekter.  
Flere skoler har hatt elever knyttet til egne arbeidstreningsprosjekter og arbeidslivsfag 
på Bragdøya i løpet av året.  
Daglig transporterer Bragdøyabåten barnehager til og fra øya. 
 
 

3. Anlegg, båter og uteområder 
 
Kystkultursenteret 

 
- Saltebua: I 2018 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 ferdig. Her blir det et fint og skjermet arbeidsrom. Omstrukturering 
og opprydding på snekkerverkstedet er kommet i gang. 

- Småbåtbua: Bua er i god stand.  
- 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 på det 
nærmeste ferdig. Her er det utført en solid dugnadsinnsats.  

- Makrellutstilling i Saltebua: Klaus Olesen, i samarbeid med Jo van der 
Eynden, har hatt ansvaret for utarbeiding av utstillingen som ble ferdig og 
formelt åpnet på forsommeren. Det er gitt tilskudd fra Norsk kulturråd til 
prosjektet.  

 

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 utvendig og innredning av 1. etasje er 
kommet godt i gang. Her jobbes det dugnad med å isolere, legge gulv og bygge 
tak.  

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

 
- Innmark: Arbeidet med å fjerne lyssiv på Hjemmejordet og andre jorder, 

fortsatte også i 2018 bl.a. ved å slå med beitepusser flere ganger i løpet av 
sesongen.   

- Utmark: Arbeidsprosjektet har utført mye rydding og vedhogst.  
           Etter storm på høsten var det mange rotvelter i terrenget. Arbeidsprosjektet har   
           fjernet flere av disse. 
 Turstien til Badebukta ble formelt åpnet på Bragdøyadagen av representant fra 
 Parkvesenet. 
 

 
Anlegg utenfor Bragdøya 
 

- Grønningen fyr: Det ble oppdaget råte i stuegulv i leiligheten i fyrbygningen. 
Gulvet er revet opp, materialer til nytt er kjøpt inn og ligger klart på Bragdøya for 
skifting våren 2019. Det var vertskap i sju uker og det var godt besøk. 

- 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 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. 
Det er kjøpt inn to nye flåter og to bærbare VHF-radioer. Flåtene 
skal monteres våren 2019. 

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 2018.  Oppjustering til 12-pax- 
forskriften var planlagt i 2018, men ble utsatt til 2019 p.g.a. andre 
presserende gjøremål.  

Napp Benyttes som reservebåt, og til Grønningen. Båten fungerer meget 
tilfredsstillende med ny motor. 
Båten er oppjustert til å tilfredsstille 12-pax-forskriften.  



6 

 

MS Bragdøya Tilfredsstillende drift hele året. Antall passasjerer i badebåtruta var 
3270, mens vi hadde 3069 charterpassasjerer, totalt 6339 
passasjerer. Det er utført ordinært vedlikehold iht. 
vedlikeholdssystem. Årlig besiktigelse med inspeksjon av 
Sjøfartsdirektoratet ble utført i desember uten pålegg. Båten 
fremstår som meget presentabel. 

Streif Streif har lenge manglet godt stell og vedlikehold. Det føres 
drøftinger med Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter om at de 
overtar båten vederlagsfritt. Forutsetningenen er at BDF foretar en 
oppgradering av båten, spesielt mht. skroget. Intensjonen er at 
Bragdøya kystlag kan få benytte (låne) båten ved behov.  

Bentsen Bentsen hadde styremaskinhavari midt i en travel 
isbrytingssesong. Dette skapte problemer, men etter en midlertidig 
reparasjon, kunne båten benyttes ut vintersesongen. 
Det var lang leveringstid på nye deler, og båten var ute av drift i 
store deler av 2018. Båten har ellers fått noe oppjustering i 
styrehuset og tekniske anlegg. Båten tilfredsstiller kravene i 12-
pax-forskriften mht. isbrøyting. Arbeidet med å oppjustere båten til 
«arbeidsbåt mellom 8 og 15 meter» fortsetter. Det ble i 2018 
foretatt oppmåling av båten, og det er utarbeidet linjetegninger 
med tanke på stabilitetsberegning. Det er kjøpt inn flåte til 12 
personer. 

Grønningen Uttern Uttern er i daglig bruk. Det er montert ny hydraulisk styring i 2018. 

Nesebuen                   God fremdrift spesielt i løpet av høstsesongen. Master og rigg kom 
tilbake fra Bredalsholmen ferdig sandblåst og malt med Zink. To 
strøk Jotamastic samt mastegul ble påført på Bragdøya. Mastene 
er også tilbake montert på båten. Motoren er satt på plass og 
koblet til propellaksel. Her ble det benyttet noe ekstern arbeidskraft 
for å få arbeidet gjort. 

Dagmar Dagmar ligger i Nodeviga om sommeren og i vinteropplag på 
Bragdøya. Etter skade høsten 2017 har båten fått nytt ror.  
Den deltok som vanlig i Vet Seil. 
Det er konstatert råte i dekk bak kappe og planlagt utbedring av 
denne skaden. 

Pil På Pil er det gjennomført reparasjon og utskifting av noe 
dekksplank, samt laget nye maskinfundamenter og montert ny 
hylse og propell i forbindelse med motorskifte.  

Lister Båten er 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 utprøvd. 
Etter besiktigelse etter sesongen, er det funnet råte i dekk, bjelker 
og kappe akter, samt i to bord på babord side. 

Tausa Brukt på seilkurs på medlemskveldene. En del oppgraderinger er 
foretatt, men besiktelse har en avdekket behov for reparasjon av 
dekk og nødvendigheten av omfattende vedlikehold. Båten 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 2018, men det er startet oppussing og 
vedlikeholdsarbeid.  
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Therese Ferdig restaurert og tatt i bruk. Båten er i god stand. RioRestart 
har fadderavtale og står for det meste av vedlikeholdet. 
Vinteropplag på Bragdøya.  

Grimstadsjekta Fadderordning er inngått og båten har vært i bruk i 2018. En 
gruppe som skal dra med motorsjekte til England i 2020 for å 
markere «englandsfarten» under 2. verdenskrig, ønsker å låne 
denne båten. 
 Båten har vinteropplag på Bragdøya. 

Makasi RioRestart har inngått fadderavtale. Båten ble ikke ferdig rigget og 
ble liggende ubrukt i 2018. Styret ønsker å inngå fadderavtale med 
medlemmer.  

Rannøy Har blitt benyttet en del i løpet av 2018. Båten er i god stand. Litt 
råte i hyttetak skal repareres i 2019. 

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

Småbåter ro/seil -       
putter                      

Mange er i god stand og i jevnlig bruk og til utlån. Småbåtgruppa 
driver systematisk vedlikehold og reparasjoner av rosjektene. 
RioRestart har pusset opp puttene, som blir utsatt for stor slitasje 
gjennom sesongen.  
Tidlig høst leide Forsvaret seks rosjekter i forbindelse med øvelse, 
roaktivitet fra Kjevik til Odderøya. Tilbakemeldingen var at dette 
var en meget vellykket aktivitet.                                     

 
 
 

4. Medlemmer og medlemsaktiviteter  

Bragdøya Kystlag er et lokallag i Forbundet KYSTEN, og er det største kystlaget i 
Forbundet. 
 
Medlemsutvikling i 2018: 

 31.12.2017 31.12.2018 

Antall medlemmer  676 667 

Tilgang 75 43 

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

64 52 

 
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. 
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Medlemsaktiviteter og dugnad 

 
- Medlemskvelder: Medlemskvelder på Bragdøya hver tirsdag i 2018 unntatt i 

juli. Aktiviteten var god, og større enn i 2017, 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 164 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. En gruppe har utført en betydelig 
dugnadsinnsats på låven. Ellers er andre ute for å nyte naturen, gå tur, telle 
sauer, være sosial mv.       

- Vår- og høstdugnad: Det var vårdugnad 4. og 5.5 og høstdugnad 12. og 13.10. 
Det møtte 35 medlemmer på vårdugnaden, begge dager,  og 25 på hver av 
dagene 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 6.5., 
Bragdøyadagen 10.6., visetreff 31.8.-2.9., Kom deg ut-dagen (sammen med 
DNT sør) 2.9. og julemarked 18.11.   

- 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 var planlagt to medlemsturer, 22.-24.6. og 21.-23.9 til Grønningen med 
dugnadsarbeid og overnatting. Den siste turen ble avlyst p.g.a. dårlig vær. 

- Julebord: Det ble arrangert julebord for medlemmene 10.11. Omlag møtte 60 
medlemmer opp. God mat og drikke, underholdning og godt selskap gjorde det 
til en trivelig kveld. Styret stod som arrangører denne kvelden.  

- Dyrehold: Villsaulaget driver stor aktivitet knyttet til villsau på øya. 32 sauer 
beiter ute hele vinteren.  

- Ukulele: Ukulelegruppa har øvelse siste torsdag hver måned.  
- Teatertur til Ny-Hellesund: Den 4.9. var det medlemstur med MS Bragdøya til 

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

- Vet Seil: Kystlaget sto som arrangør av Vet Seil og premieutdeling/fest i 
Saltebua 25.8. i alt 17 båter stilte til start.  

- Strandryddeaksjon: I samarbeid med organisasjonen «Hold Norge rent», 
arrangerte Kystlaget også i 2018 en strandryddedag med 75 frivillige både i og 
utenfor Kystlaget. Fra strandsonen på Bragdøya og Langøya ble plukket i alt 75 
sekker med søppel – også større ting som bildekk, gummibåt og sofa! Over 80 
% av søppelet var plastprodukter. Søppelet ble registret på egne skjema og 
rapportert til «Hold Norge Rent». 

- Ny Bragdøyabåt: Styret har nedsatt ei gruppe som skal utrede innkjøp av ny 
Bragdøyabåt med elektrisk framdrift. 
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5. Utleie, leirer og arrangementer 

Arrangementer og tilbud åpne for alle 

 
- Skyss: Rutetilbud med Bragdøyabåten fra Auglandsbukta på virkedager hele 

året og på søndager fra 6.5 til 2.9. MS Bragdøya kjørte daglig sommerrute fra 
23.6 til 5.8. Begge båtene ble i tillegg benyttet til oppdrag utenom ruteplanene. 

- Kafé: Søndagsåpen kafé i Saltebua fra 6.5 til 2.9. 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:  
Vårdugnad og strandrydding 5.5.: Det ble samlet og bragt i land 75 sekker med 
søppel.   
Sesongåpning 6.5.: Stor aktivitet. 
Bragdøyadagen 10.6.: Fint vær og mange besøkende. Åpning av 
Makrellutstillinga og snorklipping av turstien til Badebukta. 
Visetreff 31.8-2.9.: Som vanlig et meget vellykket arrangement med godt 
besøkte konserter.   
Kom deg ut-dagen 2.9.: Arrangeres i samarbeid med DNT. Et veldig populært 
arrangement med mange aktiviteter.   
Julemarked 18.11.: Strålende sol, lite køer på Lumber og rundt 900 fornøyde 
besøkende. Over 30 utstillere og 60 dugnadspersoner sørget for et vellykket 
arrangement. Nytt av året var at i tillegg til MS Bragdøya, var MS Høllen innleid 
for å dekke skyssen. 

 
Utleie og leirer  
 

- Utleie Saltebua: Saltebua ble leid ut 31 ganger til arrangementer. Kystlagets 
medlemmer i trakteringsgruppa sto for matservering ved 16 arrangementer. 
Fra 2019 er det inngått avtale med Øyvind Nese om å være kokk for de 
arrangementer kystlaget bestiller ham til. Dette omfatter all innkjøp av råstoff til 
matproduksjon for det enkelte arrangement, samt å lage maten og servere. 

- Utleie Grønningen fyr: Fyret var som vanlig åpent med vertskap i sju uker i 
skolens sommerferie. Vår og høst ble fyret leid ut ca. 20 ganger til ulike 
grupper. Til sammen var det ca. 700 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).  

- 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 
2018 stått for tre arrangementer i huset.  

- Kystleden: (Jordbærbua på Dvergsøya og Dokkestua på Stokken): 
Jordbærbua er mest populær med 32 uleiedøgn og dokkestua med 19. Utleie i 
ferien ble administrert av vertskapet på Bragdøya. Det er hengt opp 
nøkkelbokser på destinasjonene og betaling skjer i hovedsak via vipps.  

- NA-leir: Leiren ble som vanlig avviklet i uke 29. Noe færre deltakere enn i 2017. 
Til sammen 15 personer sto for solid innsats i kaféen. Stephanie Ødegård 
gjorde en formidabel innsats med innkjøp, organisering og drift av kaféen. Jan 
hadde lange dager i Bragdøyabåten.  
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6. Økonomi og regnskap 

 
Kystlagets økonomi er stabil og meget god. Inntektene i 2018 er på knapt kr 5,8 mill. 
Utgiftene er vel kr 5 mill. Regnskapet viser et overskudd på kr. 748.255. 
 

 
Tilskudd til Kystlaget i 2018: 
 

Kristiansand kommune: Driftstilskudd  
Tilskudd til låven (utbetales 2019) 
Tilskudd til utvikling av Bragdøya  
Tilskudd til strandrydding 

Tilskudd til tursti til Badebukta  

Vest-Agder fylkeskommune:     Tilskudd for allmenn tilgjengelighet 
Tilskudd til båtbygger 
Fartøyvernmidler til Nesebuen og Pil 
(utbetales i 2019)  

Produksjonstilskudd, Krs. kommune: Tilskudd til villsau 

Momskompensasjon: Tilskudd til frivillige organisasjoner 

Forbundet KYSTEN: Tilskudd til stell og vedlikehold av 
kystledsbåter 
Tilskudd til bygging av tradisjonell 
rosjekte 

Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse: Tilskudd til Nesebuen 

 
 
 

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.  

Ved årsskiftet 2017/18 var første byggetrinn og alt utvendig arbeid på ny driftsbygning 

på gården ferdig. I 2018 er det utført innvendig arbeid i 1.etasje med å isolere, legge 

gulv og plate tak. I tillegg er det bygd låvebru, og adkomsten er utbedret. 

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. I tillegg har det vært ulike faglige innlegg i form av 

kåseri, filmfremvisning o.l. på noen av medlemskveldene. På vår og høst har det vært 

seiling med de store båtene Lister, Dagmar og Tausa på tirsdagskveldene. Dette har 

vært en populær aktivitet. Styret har tatt initiativ til å øke aktivitet knyttet til bruk av de 

åpne ro- og seilsjektene på medlemskveldene. 

Antall medlemmer har gått litt tilbake i 2018. Dette skyldes svakere rekruttering enn 

tidligere år, men frafallet er lite. Det er fremdeles en utfordring å rekruttere unge.  

Myndighetene har skjerpet oppfølging og kontroll av sikkerhetsbestemmelsene for 

persontransport i båt. Kystlaget har derfor måttet kjøpe inn flåter til Bragdøyabåten og 

Bentsen og to håndholdte VHF- radioer til Bragdøyabåten. 
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Styret har også i 2018 prioritert arbeidet med helse- miljø- og sikkerhetssystemer 

(HMS) knyttet til aktiviteten i kystlaget og driften på kystkultursenteret. Selv om ikke 

prosjektgruppas arbeid formelt sett er avsluttet, er deler av systemet iverksatt i løpet 

av året. 

Varmt og solrikt vær førte mange mennesker til Bragdøya i sommermånedene. 

Bragdøya er et attraktivt turmål både for kystlagsmedlemmer og andre. Til tider var det 

lange køer på kaia i Auglandsbukta for å komme med Bradøyabåten. Flere dager 

måtte det kjøres opptil tre turer både klokka 9 og 11 for å få alle med. MS Bragdøya 

fraktet også mange fra byen til øya. 

På de fine sommerdagene var 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 når det er stor 

aktivitet på stranda. 

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.  

Formannskapet i Kristiansand har vedtatt Plan for videreutvikling av Bragdøya 2018 – 

2022, sak 26/18. 

Samarbeid med andre frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter oppfattes som 

positivt, og vi får honnør for det arbeidet som utføres.  
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Bragdøya, 1.mars 2019 

 
 

Styret i Bragdøya kystlag 

 
 
 
…………………….   …………………….   …………………….  
Tore Berntsen   Geir Buås    Tom Andresen 
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Karsten Løvdal   Åse Quidding   Marith J. Moe
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Bjørn Vidar Hellenes 
 

 


