ARBEIDSPROGRAM 2020

Arbeidsprogram 2020
Aktiviteten i Bragdøya kystlag blir i hovedsak ført videre i 2020. Det framkommer i
arbeidsprogrammet.
Styret vil trekke fram følgende primære hovedsatsingsområder:
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle samarbeid med skoler, andre utdanningsinstitusjoner og
organisasjoner
Rekruttering gjennom kurs og foredrag, rekruttering av flere aktive medlemmer
gjennom samarbeid med skoler og andre organisasjoner
Ferdigstille restaurering av skøytene og få de operative
Øke kursaktiviteten
Redefinere og tydeliggjøre gruppestrukturen og oppfølging av gruppene
Iverksette HMS-systemet i kystlaget og på kystkultursenteret
Bedre informasjonsflyt

Dessuten vil vi satse på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markedsføre bruk av ro- og seilsjektene i et aktivt kystfriluftsliv. Informere om ro-ruter
med utgangspunkt på Bragdøya.
Arbeide videre med planene om å skaffe ny Bragdøyabåt med elektrisk framdrift
Kursvirksomhet
Gruppestruktur
Innrede låven som vedtatt
Tiltak for å bedre forholdene for frivillig innsats
Rekruttere yngre medlemmer gjennom prosjektene Bragdøya ung og kystskolen
Bragdøya
Dyrking av hjemmejordet
Fokus på FNs bærekraftmål i driften

1.
Styret og ansatte – arbeid og drift
Styrets møter
- Årsmøte i mars
- Styremøter ca hver eller annenhver
måned
- Styreseminar i november
Ansatte
- 6,9 årsverk
- Stillinger:
- Daglig leder (50%)
- Driftsleder (50%)
- Kontormedarbeider (100%)
- Båtførere (ca. 170%)
- Båtbyggere (200%)
- Lærling båtbyggerfag (100%)
- Kafébetjening sommer (ca. 20%)
Økonomi
- God økonomistyring
- Opprettholde offentlige
driftstilskudd
- Opprettholde støtte til fartøyvern

Lønnsbudsjett 3,2 mill.
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HMS

Samarbeid, møter og
representasjon

Informasjon, formidling,
utstillinger

Arbeidsprosjekter

-

Søke støtte til prosjekter
Øke egeninntekten på båtbyggere
Iverksetting av HMS-system
Sertifisering og opplæring
Lovpålagt
sikkerhetsstyringssystemer knyttet
til båter med passasjersertifikat
Forsikringer
FNs bærekraftmål
Styret for utvikling av Bragdøya
Kulturgruppen Thaulows hus
Forbundet Kysten
NAV arbeidsprosjekt
Agder fylkeskystlag
Norsk forening for fartøyvern
Fyrhistorisk forening
Vest-Agder museet, Nodeviga
Kystled sør
DNT sør
A-Larm
Agder kystbeitelag
Redningsselskapet
Røde kors
7. Kristiansand sjøspeidere Skoler
Møvig skole
Universitetet i Agder
Oppdatert medlemsliste
Informasjonstavler
Oppslag og kart roruter
Oppslag og kart kystled
Dokumentasjon av prosjekter
Kystbibliotek
Jevnlige nyhetsbrev
Videreføre prosjektene for NAV
Videreføre prosjekter Røde kors
Bistå A-Larm i styringsgruppa til
nytt prosjekt

2.
Medlemmer og medlemsaktiviteter
Faste medlemstreff
- En gang i uka
- Øke faginnhold (foredrag) på
medlemskvelder
Aktiviteter og
- Gruppestruktur, bedre organisering
arrangementer for
og info
medlemmer
- Høstfest
- Årsmøte
- Overnattingsturer til Grønningen fyr
- Tur med de store båtene
- Teatertur til Ny-Hellesund
- Delta på Landsstevne til Forbundet

2 representanter
1 representant
1 representant
1 representant
3 medlemsfartøy
1 representant

1 representant

- Tilskudd helse og
sosial
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Dugnad

Kurs

-

Vertskap
Dyrehold og dyrking

-

KYSTEN
Vet Seil
Sangkvelder
17.mai
Seilkurs
Vår- og høstdugnad
Skyss ved arrangementer
Matros MS BRAGDØYA ved behov
Søndagsskyss
Traktering, kafé og kjøkkendrift
Åpne arrangementer
Vedlikehold båter og anlegg
Nybygg (låven og materiallager)
Lage halvårlig kursplan fra høsten
2020
Medlemmene oppfordres til å
foreslå kurs.
Info om kurs finnes lett tilgjengelig
på nettsidene
Oversikten over kurs finnes lett
tilgjengelig på nettsidene
Vertskap Bragdøya
Vertskap Grønningen
Villsau som før
Lagerlokale i låven
Nydyrking på Hjemmejordet

3.
Skyss, kafe, utleie, traktering, åpne arrangementer, leirer
Transport
- Daglige avganger fra bryggeanlegg
på Lumber
- Sommerrute MS Bragdøya fra byen
- Transport av barnehager, skoler,
Barnas øy, arbeidprosjekt osv.
- Andre bestilte oppdrag
Kafe
- Søndagskafé mai - september
- Sommerkafé
Utleie
- Saltebua, Thaulows hus, Gerrards
villa, Hytteleiren, Grønningen fyr,
Dokkestua, Jordbærbua
Traktering
- Matservering ved utleie
Kurs i kjøkkendrift
Åpne arrangementer
- Sesongåpning
- Strandryddedag
- Bragdøyadagen/Robåtens dag
- Vet-seil
- Visetreff
- Kom deg ut-dagen
- Julemarked
- Konserter og andre arrangementer
- Kulturminnedagene

Revideres

Ny ordning vurderes
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Leirer

-

Delta på kystens Landsstevne 2020
NA leir (uke 27)

4.
Bygg, anlegg og uteområder
Brygger og uteområder
- Påfyll av sand på stranda
- Nytt døgntilgjengelig WC
- Videoovervåkning av brygger
og anlegg
- Internett tilgang
Thaulows hus
- Vasking og maling
Gerrards villa
- Ordinært vedlikehold
Låve
- Innrede 1. etasje
- Ferdigstille tilbygg
Aktivitetsløype
- Nye aktiviteter vurderes
Innmark
- Bekjempe lyssiv
Utmark
- Rydding og vedproduksjon.
Grønningen fyr
- Ord. Vedlikehold
- Nytt kjøleskap, kokeplate og
gassalarmer
Dokkestua
- Utfordring med stokkmaur
- Ordinært vedlikehold
Jordbærbua
- Ordinært vedlikehold
5.
Båter
Nesebuen

-

Pil
Dagmar
Lister

-

Grimstadsjekta
Therese

-

Prikken, Lille Sørlandet
Småbåter

-

MS Bragdøya

-

Ferdigstille innredning og
dekksarrangement
Montere motor og tilhørende
utstyr
Ferdigstille montering av «ny»
motor
Mast og rigg
Reparasjon av dekk
Medlemsbruk og oppdrag
Båtplass/utstilling i Nodeviga
Medlemsbruk
Nye seil og redningsflåte
Reparere flyndre
Reparere råteskader i hytte
Fadderordning med et
eventuelt nytt arbeidsprosjekt i
regi av A:larm
Vurdere bruk og vedlikehold
Vedlikehold og reparasjoner
Utlån til besøkende på
Bragdøya
Båter på Pers brygge for utlån
Noen båter i Nodeviga
Ordinært vedlikehold.

Kristiansand kommune
Kristiansand kommune

Støtte fra Norsk fyrhistorisk
forening

Finansieres med tilskudd +
dugnad
Finansieres ved tilskudd
Finansieres ved tilskudd

Finansieres delvis ved
tilskudd
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Bragdøyabåten
Mannskapsbåten, Napp,
Uttern og Bentsen
Rannøy

-

Noe oppgradering.
Sommerrute og bestilte turer.
5-års klassing innen
31.12.2019
Ordinært vedlikehold
Helårsbruk
Utrede ny båt (el.motor)
Ordinært vedlikehold
Helårsbruk
Ordinært vedlikehold
Båtplass Nodeviga

