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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 
 

1. Styret og ansatte 

 
Styret 
Styreleder:  Bjørn Vidar Hellenes  
Nestleder:   Tom Andresen  

Styremedlemmer: Geir Buås 
Jenny Beate Kjønnås 
Sidsel Knutsen 
Kristin Ryen Kulien (permisjon fra 25/9) 
Karsten Løvdal 

Varamedlemmer: Tore Berntsen (fast styremedlem fra 25/9) 
    Ole Stian Øslebye 

Olav Rykkelid 
    
Valgkomité:  Klaus Olesen 

Marith J. Moe 
Åse Quidding 

 
Revisor:  Revisorgruppen Agder AS v/statsautorisert revisor Randi Kallevik 
 

Ansatte 

Stilling Prosent Periode Navn 

Daglig leder  50 % 01/09 - 31/12 Pål Karsten Kristensen 

Driftsleder 80 % 
50 %  

01/01 - 31/10 
01/11 - 31/12  

Erik Wigstøl 

Kontormedarbeider 100 % 01/09 - 31/12 Maiken Flågan 

Kontormedarbeider
(vikar) 

100 % 01/01 - 31/08 Kristin Ryen Kulien 

Båtfører 100 % 01/01 - 31/12 Jan Terkelsen 

Båtfører 50 % 01/01 - 31/12 Geir Buås 

Båtbygger 100 % 01/01 - 31/12 Håkon Danielsen 

Båtbygger 100 % 01/01 - 31/12 Jonathan Grimstad 

Båtbygger - lærling 100 % 01/09 - 31/12 Filip Udø 
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2. Styrets arbeid, daglig drift 
 
Styremøter og styreseminar 
 

Styret har hatt 12 styremøter og behandlet 128 saker. Det årlige styreseminaret ble 
gjennomført 30/11. I tillegg har styret arrangerte to temamøter for medlemmer: Låven 
og Frivillighet.  
 
Etter årsmøtet legges kystlagets styringsdokumenter ut på vår nettside 
www.bragdoya.no under fanen styreinfo. Referater fra styremøtene legges også ut på 
nettsiden. 
 

Ekstern representasjon 

 

Styret for utvikling av Bragdøya (kommunalt) 
Styret for utvikling av Bragdøya har ansvar for overordnet koordinering av utviklingen 
på øya og ledes av kulturdirektøren i kommunen. Forankret i samarbeidsavtalen med 
kommunen. Bragdøya Kystlag har vært representert med Tore Berntsen (01/01 - 
31/12), Sigbjørn Ubostad (1/1 - 12/03 ), Bjørn Vidar Hellenes (12/03 - 31/12) og Pål 
Karsten Kristensen (bisitter på møtet 18/9).  
 
Kulturgruppen Thaulows hus 

Kulturgruppen har ansvar for det kulturelle innhold i huset og aktiviteter knyttet til 
arrangementer der. Kystlaget har ansvar for drift og bygningsmessig vedlikehold. 
Følgende organisasjoner er representert i gruppen: Bragdøya kystlag, Christianssands 
Byselskab, Fortidsminneforeningen, Kristiansand museum, Det Dramatiske Selskab, 
Wergelandselskapet, Sørnorsk filmsenter A/S. Helge Quidding har representert 
kystlaget. 
 

Norsk Forening for Fartøyvern 

Fartøyene «Dagmar», «Nesebuen» og «Pil» er medlemmer i foreningen. Ingen 
representanter i styret. 
 
Norsk fyrhistorisk forening 
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 «Rannøy» og 
«Therese» hatt plass her. To rosjekter, «Trygve Lie» og «Åvik», har ligget her til 
medlemsbruk. Ordning med tilsyn fra medlemmer har fungert greit. 
              
Kystled Sør 
Kystlaget har også i 2019 hatt ansvaret for administrering av kystleden, som i 
hovedsak går ut på å oppdatere facebook og nettsiden. Kystlagets destinasjoner i 
kystleden er: Gerrards villa og hytteleiren på Bragdøya, Dokkestua på Stokken, 
Jordbærbua på Dvergsøya og Grønningen fyr. 
  

http://www.bragdoya.no/
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Forbundet KYSTEN 

Kjell Berge er 3. vara i landsstyret.  
     
Agder fylkeskystlag 
Foruten noen styremøter, har det vært liten aktivitet i fylkeskystlaget. 
Tore Berntsen er styreleder. 
 

Foreningen Losskøyta Songvaar 
Foreningens mål er å restaurere losskøyta. Tore Berntsen og Marith Moe er valgt inn i 
styret fra Bragdøya kystlag. 
 

 
Informasjon  
 

Foruten medlemsmøtene, hvor det informeres fra styret og fra administrasjonen, er 
Kystlagets nettsted www.bragdoya.no, facebook og e-post de viktigste 
informasjonskanalene i kystlaget. Nye medlemmer får tilsendt en velkomstpakke med 
informasjon om aktiviteter i kystlaget. Fra høsten 2019  blir det sendt ut et nyhetsbrev 
ca. 1 gang i måneden. Alle medlemmer får tidsskriftet «Kysten» fem ganger i året fra 
Forbundet KYSTEN, vår hovedorganisasjon. 
 
Bragdøya kystlag var til stede og informerte om sin virksomhet på «Seniormessen» 
22. oktober i Rådhuskvartalet og på «Frivillighetsdagen» 5. desember på Torvet.  
 
I samarbeid med Parkvesenet i Kristiansand kommune arbeides det fortsatt med å 
bedre informasjonsskiltingen på øya. 
 

 
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. 
 

Arbeidsprosjektet i regi av NAV og Pusterommet (Røde Kors) tok del i flere prosjekter i 
forhold til låven og rydding/tilgjengeliggjøring. Flere skoler har hatt elever knyttet til 
egne arbeidstreningsprosjekter på Bragdøya i løpet av året. Blant annet SMI-skolen i 
Kristiansand bruker Bragdøya aktivt i sin undervisning. Høsten 2019 startet prosjektet 
“Kystskolen Bragdøya” opp i samarbeid med Møvig skole. 
 
Skoleprosjektet (Kystskolen Bragdøya) startet opp høsten 2019. Dette er et samarbeid 
med Møvig skole hvor de står for det faglige og kystlaget tilrettelegger for aktiviteten. 
Elever i fagene natur, miljø og friluftsliv (9. og 10. trinn) og arbeidslivsfag (10. trinn) har 
fått tilbudet. Det har ukentlig vært ca. 40 elever fordelt på 2 dager.  
 
Daglig transporterer Bragdøyabåten barnehager til og fra øya. 
  

http://www.bragdoya.no/
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3. Anlegg, båter og uteområder 
 
Kystkultursenteret 

 
Saltebua: Festet bølgeblikkplater på tak. Brygge utbedret. 

Slipp og verksted: Omstrukturering og opprydding på snekkerverkstedet er kommet i 
gang. Nye materialreoler er på plass 

Småbåtbua: Bua er i god stand.  

Dusj- og toalettbygg: Vegger malt. Det jobbes med en ny løsning i forhold til 
døgntilgjengelig toalettløsning i samarbeid med kommunen.  
Naustet ved Kanalen: Naustet er i rimelig stand. “Båtgarasjen” trenger sårt maling og 
vedlikehold.  

Lysarmaturer: Arbeidet med å skifte ut lysarmaturene til LED-lys er på det nærmeste 
ferdig. Her er det utført en solid dugnadsinnsats.  
 

Gårdsanlegget  
 

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

Låven: Bygningskroppen er ferdig utvendig og innredning av 1. etasje er godt i gang. 
Utbygg til vognskjul, toalett og garderober er etablert. Planlegging av VVS og EL er i 
full gang. 
Gerrards villa: Det er utført vanlig vedlikehold og en del arbeid utomhus. Trenger litt 
vedlikehold. Enkelte løse skifer på tak. 

Thaulows hus: Trenger vask maling og omkitting av vinduer. 

Tunet: Omstridte linnetrær og ei bjørk fjernet etter pålegg fra Kristiansand kommune. 
 

Uteområder 
 

Innmark: Arbeidet med å fjerne lyssiv på Hjemmejordet og andre jorder, fortsatte også 
i 2019 bl.a. ved å slå med beitepusser flere ganger i løpet av sesongen. Jordet med 
Villaen og barnehagejordet slås også. 

Utmark: Arbeidsprosjektet har utført mye rydding og vedhogst våren. Ca. 500 sekker 
opphogd og stablet ved ble påtent og brant opp (saken ble anmeldt). 

Stranda: Trenger påfyll av sand. Gammel fiberduk trenger gjennom sanden. 
Samarbeid med kommunen. 
 

Anlegg utenfor Bragdøya 
 

Grønningen fyr: Det er lagt golv i vertskapsleiligheten. Denne er også pusset 
betydelig opp.  

Jordbærbua på Dvergsøya: God stand og mye i bruk. 
Dokkestua på Stokken: Sliter med stokkmaur i taket. Mye i bruk. 

Brygge på Lumber: Like før julemarkedet stod den nye brygga på Lumber klar til 
bruk. Den er bekostet av Skeie eiendom og kystlaget har en avtale om bruk. 
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  Båter  
 

Båt Status 

Bragdøyabåten Tilfredsstillende drift hele året. I daglig rute og stor bruk av 
denne båten. Montert to nye redningsflåter etter pålegg fra 
Sjøfartsdirektoratet. Noen utfordringer med motoren og ny motor 
planlagt montert i januar 2020 

Mannskapsbåten Tilfredsstillende drift hele året og mye i bruk. Utfordringer med 
starteren på motoren. Lignende problem som på 
Bragdøyabåten. Ny motor må påregnes i løpet av året.  

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

MS Bragdøya Tilfredsstillende drift hele året. Antall passasjerer i badebåtruta 
var 2977, mens vi hadde 3471 charterpassasjerer, totalt 6448 
passasjerer. Det er utført ordinært vedlikehold iht. 
vedlikeholdssystem. Fem års klassing gjennomført i desember. 
Båten fremstår som meget presentabel. 

Streif Streif er overtatt av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og 
står nå i dokk for sandblåsing og maling. Kan lånes av kystlaget 
ved behov. 

Bentsen Båten tilfredsstiller kravene i 12-pax-forskriften mht. isbryting.og 
er oppjustert til «arbeidsbåt mellom 8 og 15 meter».  

Grønningen 
Uttern 

Uttern er i daglig bruk. 

Nesebuen Det meste av snekkerarbeid er nå ferdigstilt, slik som forpigg og 
skott mot maskinrom. Noe snekkerarbeid gjenstår i styrehuset. 
Målet er ferdigstillelse våren 2021. 

Dagmar Dagmar ligger i Nodeviga om sommeren og i vinteropplag på 
Bragdøya. Ny mast og rigg under arbeid. 

Pil Ny mast og motor installert. 

Lister Omfattende reparasjonsarbeider er utført på «Lister» i år. 
Bordganger, deler av dekk, dollbord og skansekledning skiftet. 
Aktre ruff er de- og remontert og pusset helt opp. 

Tausa Overdratt til “Barnas øy” 

Prikken Har ikke vært på vann i 2019. 

Lille Sørlandet Båten har ikke vært i bruk i 2019. 

Therese Har litt råteskader i overbygg. RIO prosjektet er nedlagt, men 
nytt prosjekt under planlegging.  

Grimstadsjekta Litt frem og tilbake med fadderordning. Står nå på land for 
reparasjon av flyndre.  

Makasi Inngått fadderavtale. 

Rannøy Har blitt benyttet en del i løpet av 2019. Båten er i god stand. Litt 
råte i hyttetak skal repareres i 2020. 
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Limfjordsjekta Båten er bygget ferdig og er klar for rigging. Seil bestilt for 
levering i 2020. 

Småbåter 
                

Mange er i god stand og i jevnlig bruk og til utlån. Småbåtgruppa 
driver systematisk vedlikehold og reparasjoner av rosjektene. 
Møvig skole har bidratt til oppussing av kystledbåten. 

 
 
 

4. Medlemmer og medlemsaktiviteter  
 
Bragdøya Kystlag er et lokallag i Forbundet KYSTEN, og er det største kystlaget i 
Forbundet. 

 

Medlemsutvikling i 2019: 

Antall medlemmer 31.12.2018 667 

Tilgang 47 

Avgang (egenutmeldt/ikke betalt/flyttet/dødsfall) 52 

Antall medlemmer 31.12.2019 662 

  
  
Kontingenten i Forbundet KYSTEN 2019: 
 
Enkeltmedlem   kr. 400,-  
Husstandsmedlem   kr.   50,- ekstra pr medlem 

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 husstandsmedlemmer tilfaller kystlaget i sin helhet. 
 
 

Medlemsaktiviteter og dugnad 
 

Medlemskvelder: Medlemskvelder på Bragdøya hver tirsdag unntatt i juli. 25 - 50 
fremmøtte uansett vær. De viktigste aktivitetene var diverse restaurerings- og 
vedlikeholdsarbeid, båtbruk, håndverksaktiviteter som veving og ulike kurs blant annet 
ukulele, knivlaging, bødtkerarbeid, stell- og vedlikehold av tradisjonelle åpne båter. 
Totalt er det registrert 67 kurstimer. I den kaldeste årstiden var det også kåserier og 
foredrag noen kvelder. På medlemskveldene ble det servert kaffe/te og noe å bite i. 

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 ble gjennomført dugnad vår (4.5.) og høst (11.- 12.10). 
Vårdugnaden ble kombinert med strandrydding. 

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

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

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 ble 
arrangerte 3 stordugnader i april og overnattingstur med dugnad og St.Hansfeiring 22-
23/6. 

Høstfest: “Koftefest” 10.11  

Julegrød på låven: Det ble invitert til grød på låven 17/12. 
Dyrehold: Villsaulaget driver stor aktivitet knyttet til villsau på øya. 32 sauer beiter ute 
hele vinteren. Værene byttet ut i 2019. 

Ukulele: Ukulelegruppa har øvelse siste torsdag hver måned.  

Teatertur til Ny-Hellesund: Den 10.9. var det medlemstur med MS Bragdøya til Ny-
Hellesund for å se oppsetting på Undervannskjær teater. Turen var fulltegnet.  

Vet Seil: Kystlaget sto som arrangør av Vet Seil og premieutdeling/fest i Saltebua 
24.8.  

Strandryddeaksjon: I samarbeid med organisasjonen «Hold Norge rent», arrangerte 
Kystlaget også i 2019 en strandryddedag med  frivillige både i og utenfor Kystlaget.  

Rekruttering og integrering: Det ble arrangert aktiviteter for flyktningfamilier. 
Hovedaktiviteten var i uke 27. Rundt 40 deltakere. 

  
  
5. Utleie, leirer og arrangementer 
 

Arrangementer og tilbud åpne for alle 
 
Skyss: Rutetilbud med Bragdøyabåten fra Lumber på virkedager hele året og på 
søndager i sommersesongen. MS Bragdøya kjørte daglig sommerrute. Begge båtene 
ble i tillegg benyttet til oppdrag utenom ruteplanene.  

Kafé: Søndagsåpen kafé i Saltebua.  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.  
Åpne arrangementer: 

- Sesongåpning 5.5.: Stor aktivitet med bl.a. strandrydding. 
- Bragdøyadagen 2.6.: Fint vær og mange besøkende. 
- Visetreff 29.8-1.9.: Som vanlig et meget vellykket arrangement med godt        

besøkte konserter.  
- Kom deg ut-dagen 1.9.: Arrangeres i samarbeid med DNT.  
- Julemarked 17.11.: Rundt 1200 fornøyde besøkende. Over 30 utstillere og 60 

dugnadspersoner sørget for et vellykket arrangement.  
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Utleie og leirer 
 

Utleie Saltebua: Saltebua ble leid ut 30 ganger til arrangementer. Kystlagets 
medlemmer i trakteringsgruppa sto for matservering ved 12 arrangementer. Fra 2019 
er det inngått avtale med Øyvind Nese om å være kokk for de arrangementer kystlaget 
bestiller ham til.  

Utleie Grønningen fyr: Vår og høst ble fyret leid ut 13 ganger til ulike grupper. Fyret 
var som vanlig åpent med vertskap i åtte uker i skolens sommerferie, og det ble 
registrert 240 overnattende på fyret i denne perioden.  

Utleie hytteleiren: Hytteleiren ble primært leid ut til skoler og leirer, samt noe i 
forbindelse med kystleden. Det er registrert ca. 101 utleiedøgn (antall hytter). 
Villaen: Villaen har vært i hyppig bruk til overnattinger. Det er registrert utleie av 297 
sengeplasser i vertskapssesongen og 19 utleiedøgn av hele Villaen vår og høst i 
tillegg til 2 arrangementer uten overnatting.   

Thaulows hus: Her er det lite utleie, kun 3 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 2019 stått for tre 
arrangementer i huset.  
Kystleden: (Jordbærbua på Dvergsøya og Dokkestua på Stokken): Jordbærbua er 
mest populær med 33 uleiedøgn. Dokkestua hadde 22 utleiedøgn. Utleie i ferien ble 
administrert av vertskapet på Bragdøya. Det er hengt opp nøkkelbokser på 
destinasjonene og betaling skjer via vipps, noe som fungerer greit.  
 
 

6. Økonomi og regnskap 
 
Kystlagets økonomi er stabil og god. Inntektene i 2019 var på ca. kr 5,5 mill. Utgiftene 
var ca. kr 5,6 mill. Regnskapet viser et underskudd på kr 126 348. 
 

Tilskudd til Kystlaget i 2019: 
 

Kristiansand kommune Driftstilskudd, utvikling av Bragdøya og 
integrering. 

Vest-Agder fylkeskommune Tilskudd for tilgjengeliggjøring av 
friluftsområde, fartøyvern midler og 
lærlingetilskudd 

Landbruksdirektoratet Produksjonstilskudd villsau 

Staten Momskompensasjon 

Norsk tipping Grasrotandel 

Handelens miljøfond Strandrydding 

Forbundet KYSTEN Miljøtiltak, kystledbåt og integrering 

Sparebankstiftelsen SR-Bank Kystskolen Bragdøya 
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Gjensidigestiftelsen Seil og sikkerhetsutstyr til Lister 

Vestenfjeldske 
Bykredittstiftelse 

Restaurering av Lister 

 
 

7. Oppsummering 

 
Etter styrets mening har aktiviteten i kystlaget og driften på Bragdøya i 2019 vært i 

samsvar med kystlagets visjoner, mål, strategidokument og arbeidsprogram.  

Aktiviteten på Bragdøya har vært stor i 2019. 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 og foredrag. På vår og høst har det vært seiling med de store båtene. 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 er stabilt med en nedgang på 5 medlemmer i 2019. Det er 

fremdeles en utfordring å rekruttere unge.  

Styret har også i 2019 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. 

Bragdøya har befestet seg som Kristiansands mest brukte friområde i 

sommermånedene og er et attraktivt turmål også ellers i året. Dette mye takket være 

det arbeidet som utføres hele året av frivillige. Den økte bruken medfører en del 

utfordringer i forhold til transport, kontroll med småbåter og rengjøring av 

sanitæranlegg. 

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. 
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Økonomien er god takket være den store dugnadsinnsatsen medlemmene utfører., og 

vi får honnør for det arbeidet som utføres.  

 

 
Bragdøya, 1.mars 2020 

 
 
 

Styret i Bragdøya kystlag 

 
 
 
…………………….   …………………….   …………………….  
Bjørn Vidar Hellenes  Jenny Beate Kjønnås  Sidsel Knutsen  
 
 
 
…………………….   …………………….   …………………… 
Geir Buås    Tom Andresen   Karsten Løvdal 
 
 
 
…………………….  
Tore Berntsen(for Kristin Ryen Kulien)    

       

 

 

 

 


