MØTEREFERAT
BRAGDØYA KYSTLAG
STYREMØTE

Navn
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)
Ole Stian Øslebye (OSØ)
Tom Andresen (TA)
Kari Løvland (KLl)
Olav Rykkelid (OR)
Astrid Stegane (AS)
Karsten Løvdal (KLd)
Geir Buås (GB)
Wenche Waage (WW)
Tore Solberg (TS)
Pål Karsten Kristensen (PKK)

Nr.
2021-03.01

2021-03.02

2021-03.03

Møte nr.
Møtedato:
Møtested:
Referent:

2021-03
26.04.2021
Rambøll/Digitalt (Teams)
Astrid Stegane

Verv/stilling
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.Varamedlem
2.Varamedlem
3.Varamedlem
Daglig leder
Saltebua (kontor/arkiv)

Sak
KONSTITUERING
Styret ble konstituert med nestleder, sekretær og arbeidsutvalg
(AU). Styret avgjør om varamedlemmer skal møte på styremøte.
Møteplan for styremøter kommende periode forelå.
Vedtak:
Tom Andresen valgt til nestleder
Astrid Stegane valgt til sekretær
Bjørn Vidar Hellenes, Tom Andresen og Karsten Løvdal valgt til
arbeidsutvalg.
Varamedlemmer skal møte fast på styremøtene.
Møteplan 2021 godkjent.
REFERATER (fast post)
Referat fra siste styremøte nr 2021-02 var vedlagt for
godkjenning. Referat fra årsmøtet 2021.04.15 var vedlagt for
signering.
Vedtak: Referat fra styremøte 2021-02 ble godkjent.
Referatet fra årsmøtet 2021 ble godkjent og signert.
ORIENTERINGS¬SAKER (fast post)
Sakene ble ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsket
gjennomgang eller kommentarer:
a) Ny båtbygger, Alexander Kuløy Løvstrand, f. 1996, er ansatt.
b) Kristin Ryen Kulien og Pål Karsten Kristensen deltok på digitalt
møte om «Kulturrute Agder» 12.mars.
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c) Tore Berntsen deltok på landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk
Forening 20.03.2021 (S. Ubostad meldte forfall).
d) Bjørn Vidar Hellenes deltok som delegat og Pål Karsten
Kristensen som observatør på Forbundet KYSTENs digitale
landsmøte 17.04.2021.
e) Etter forslag fra Bragdøya kystlag på Landsmøtet vil forbundet
KYSTEN vurdere å innføre digitalt medlemsbevis.
f) Jolle som var forutsatt avhendet, er solgt til Jon Grindland for
kr 2000.
g) BKL har fått tilsagn fra Agder fylkeskommune om kr 100.000
til kulturhistorisk båtrute (se egen sak).
h) Losskøyta Dagmar, har fått tilskudd fra Agder fylkeskommune
på kr 95.000 til ny pullert og ny motor (se egen sak).
i) Nesebuen har fått tilskudd fra Agder Fylkeskommune på kr
190.000 til tetting av skrog, utbedring av råteskader og ny
presenning.
j) Signert samarbeidsavtale med Søgne kystlag om Landsstevnet
2022.
k) Tilbud om å være vertskap og drive søndagskafe er sendt ut.
l) Det vil bli anskaffet skilt til å merke småbåtene og båtplassene
på brygga ved småbåtbua.
m) Nye og lettere koronatiltak er innført fra 16.04.2021 i
samsvar med nye retningslinjer fra myndighetene.
n) Informasjon fra administrasjonen:
- Få spør om rammer til innkjøp.
- Større beløp skal meldes til administrasjon/styret.
- Gruppene skal sette opp budsjett sammen med årsmelding.
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Vedtak: Sakene tatt til orientering
ØKONOMI (fast post)
Kvartalsrapport 1kv/2021 ble lagt frem. Orientering av DL:
Rapporten er ikke fullt ut periodisert
Inntekter - Båtbyggere er fakturert
Tilskudd fra fylket på kr 380 000 ikke kommet inn
Kommunale tilskudd kommer månedlig i stedet for større
engangsbeløp som tidligere
Ikke aktuelt å søke koronakompensasjonsmidler
Negativt driftsresultat - færre sommerinntekter grunnet
koronaperioden – ingen dramatikk – sees mot periodisering.
Vedtak: Kvartalsrapport 1kv/2021 tatt til etterretning.
PROSJEKTGRUPPER (fast post)
Rask orientering av status på prosjekter/ansvarsområder:
Material- og båtlager
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Båtlager/materiallager skal flyttes til enden av jordet.
Kommunen kommer på befaring for avklaring om eik kan kuttes
eller ikke. Finne løsninger dersom den må stå.
Skoleprosjekt
Kommer stadig elever i puljer
Rekruttering og integrering
Kurs
OR laget plan for kurs i mai
Bibliotek
Landsstevnet 2022 – Under planlegging
Godt i rute. Vil gjerne ha infomøte for å engasjere medlemmer,
men stoppes av korona. Styremedlemmer skal motta referat.
Låven
Målsetting å bli ferdig til Landsstevnet
Kjøkkenutvidelse (se egen sak)
Traktering/kjøkkendrift
Båttransport, bemanning
Adm er ansvarlig for bemanning av Bragdøyabåten. Aktuell
kandidat som båtfører i sommer vært til intervju. Adm ber om
hjelp dersom bemanningssituasjonen ikke ordner seg.
Bragdøyadagen /robåtens dag
Småbåtgruppa satser på gjennomføring da dagen står i
Friluftskalenderen.
Bygging av trad.robåt
Avhengig av båtbyggerne. Gruppe er dannet for å på plass til
høsten med ny lærling.
Bygging av moderne kystrobåt – Korona utsatt
Naustet Bredalsholmen – se egen sak
Bærekraftsmål – Forslag mandat fremlagt og godkjent:
"Bærekraftgruppa skal bistå styret med å inkludere FNs
bærekraftsmål i oppdateringen av strategidokumentene for
kystlaget. Dette gjennom å gjennomføre møter/verksted for
styret og medlemmer. Målet med dette er å øke kunnskapen
rundt FNs bærekraftmål og hvilke praktiske betydning disse har,
og kan ha, for kystlagets virksomhet og aktiviteter."
Revisjon prinsippdokumenter
Intet nytt, revisjon legges frem til neste årsmøte. Styret
orienteres underveis.
Mandat for grupper, opprydding
Tilsyn og vedlikehold, vurdere nytt opplegg
Status store fartøy:
Lister
Dagmar
Nesebuen
Pil
Vedtak: Statusrapportene tatt til etterretning.
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2021-03.06

2021-03.07

MB HØLLEN - KULTURHISTORISK BÅTRUTE
Styret ble orientert om MB Høllen og planer om kulturhistorisk
båtrute i skjærgården. Etter vedtak på årsmøtet 2021 ble MB
Høllen overtatt 20.04.2021. Etter søknad, har BKL fått tilsagn fra
Agder fylkeskommune, Kulturminnevern, om kr 100.000 til
kulturhistorisk båtrute. Arbeidet med klassifisering pågår, avtale
med Kristiansand havn om landsetting Kongsgård/Marvika.
Tilstanden må avklares i forhold til drift. Søknad om vernestatus
skal sendes inn. Søke penger til vernetiltak. Det lages forslag til
ruteplan for sommeren 21. Båten har sponsorreklame.
Vedtak
a) Styret tar orienteringen til etterretning. Styret tillater
sponsorer, men kystlaget bestemmer selv hvem og hvordan.
Adm avtaler opplegg med eksisterende sponsorer.
b) MB Høllen forankres i BKL gjennom gruppe som opprettes
etter sesong 21 – gjerne i samarbeid med Søgne Kystlag.
Prosessen settes i gang ved medlemsmail BKL/Søgne kystlag
samt nyhetsbrevet.
NAUSTET BREDALSHOLMEN
Vi har avtale med kommunen om å disponere naustet på
Bredalsholmen. Prosjektgruppen jobber fortsatt med å avklare
bruken, men ser naustet som en viktig del av Kystled Sør.
Et realistisk prosjekt med restaurering av bygget utvendig og
innvendig har et foreløpig budsjett på kr 150.000 (første fase). Vi
har søkt forbundet KYSTEN om støtte.

PKK

PKK

Styret ble orientert om at Bredalsholmen DF ønsker å overta
ansvar for naustet som en del av det Teknisk-Industrielle
Kulturminnet - som de er i ferd med å bli fredet som, under
Riksantikvaren. Naustet er inkludert i verneplanen for
Bredalsholmen som kan utløse midler innen flere bruksområder.
Det er tatt kontakt med BDF for mulig samarbeid. Befaring med
ulike representanter er nylig gjennomført.

2021-03.08

Vedtak: BKL ser ikke dette som en konflikt, men ønsker beholde
ansvaret for naustet og utvide intensjonsavtalen med kommunen
fra 3 til 10 år.
(Til orientering opplyses at det i ettertid er inngått 10 års skriftlig
avtale mellom BKL og kommunen om disponering av naustet.)
STOKKEN
Styret har tidligere (sak 2021-01.06) uttalt seg positivt til å
overta drift av våningshuset på Stokken for å innlemme det i
Kystleden. Flere medlemmer har meldt interesse for å være
med. Eksterne interesser er også interessert i samarbeid. Styret
har vedtatt å inngå kontrakt med kommunen under forutsetning
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av at kommunen utbedrer fyringsanlegg og el.anlegg til
forskriftsmessig standard.
Styret ble orientert om at kommunen ikke er villig til å ta
kostnadene med å gjøre bygget i teknisk forsvarlig stand.
Vedtak: BKL forutsetter at Kristiansand kommune gjør bygget i
teknisk forsvarlig stand. Hvis ikke, må BKL ha prosjektet på hånd
for å kunne undersøke og vurdere kostnader uten forpliktelser.
Kommunen orienteres.
2021-03.09 AKTIVITETER I FORHOLD TIL KORONA (DUGNAD, KURS, O.L.)
Nye og lettere koronarestriksjoner muliggjør dugnad og
arrangementer i begrensede grupper. Plan for organisering av
dugnader er satt opp. Medlemmer som ikke er med i noen
gruppe, kan ta kontakt med dugnadskoordinator Sigbjørn
Ubostad eller Olav Rykkelid. Aktuelle arrangementer:
Medlemskvelder på tirsdager, utendørs
Vårdugnad 1. mai
Sesongåpning 2. mai
Vedtak: Styret mener dugnad og arrangementer kan settes i
gang innenfor gjeldende nasjonale retningslinjer. Men det
forutsetter aktsomhet, avstand, håndvask og munnbind der
avstand ikke er mulig.
2021-03.10 KJØKKENUTVIDELSE
Styret har tidligere gjort positivt vedtak om å utvide og
oppgradere kjøkkenet i tråd med prosjektgruppens innstilling.
Det forelå nå tegninger og beskrivelse med kostnadsvurderinger
som underlag for endelig beslutning om igangsetting.
Vedtak:
1) Styret ber administrasjonen – i samarbeid med
prosjektgruppen – gjennomføre utvidelse og oppgradering av
kjøkkenet i samsvar med forprosjekt datert 19.03.2021. Tidsplan
må tilpasses driften, men prosjektet ønskes, om mulig, ferdig før
Landsstevnet 2022.
2) Snarest mulig sammenkalles et møte med representant fra
styret, administrasjonen og prosjektgruppen for å avklare
ansvarsfordeling og redefinere prosjektgruppens mandat i
søknads- og byggefasen.
3) Som styrets representant utpekes Wenche Waage
2021-03.11 BOK OM GRØNNINGEN
Styret har mottatt brev fra Geir Tufteland med forespørsel om
produksjonsstøtte til bok om Grønningen fyr – ved at BKL kjøper
100 bøker for kr 500 per stk, totalt kr 50 000. Utover dette får vi
tilbud om 30 % rabatt ved kjøp av ytterligere bøker. Ordinær
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utsalgspris vil bli kr 398, kystlaget vil da kunne gi medlemmer og
besøkende på fyret rabatterte priser, eller tjene kr 119 per
solgte bok. Kystlaget vil bli promotert i boken.
Grønningengruppa anbefaler at kystlaget støtter bokprosjektet.
Vedtak: Styret ønsker å støtte bokprosjektet til Tufteland om
Grønningen fyr, på de premisser som er angitt i hans brev av
19.03.2021. Boka forutsettes ferdigstilt til Landsstevnet.
Garanti om levering før BKL betaler.
Administrasjonen følger opp i samarbeid med Grønningen
gruppa.
2021-03.12 LÅVEN GARANTI
Prosjektgruppa for låven har søkt styret om økonomisk garanti
for ferdigstillelse. Budsjett var vedlagt.

PKK

Vedtak: Styret innvilger garanti, men forutsetter at
prosjektgruppen jobber med ekstern finansiering/søknad om
tilskudd.
2021-03.13 STOLPEHUS VED LÅVEN
Det er kommet ønske å utrede mulighetene for å bygge
stolpehuset ved låven i samsvar med «Utviklingsplanen for
Bragdøya». Utdrag av planen var vedlagt. Prosjektgruppen for
låven ønsket å høre styrets mening.

OSØ

Vedtak: Styret har ikke noe imot at stolpehus utredes i samsvar
med utviklingsplanen.
2021-03.14 LOSSKØYTA DAGMAR
BKL har søkt Riksantikvaren og fått innvilget status for Losskøyta
Dagmar som vernet skip (kulturminne). Vernestatus gir
muligheter for å søke om tilskudd fra statsbudsjettet.
BKL har søkt og fått innvilget tilskudd til Dagmar på kr 95.000 til
ny pullert og ny motor. Beløpet dekker ca 50 % av ny motor, vi
må selv bidra med halvparten.
Medlemsgruppa til Dagmar har derfor søkt styret om ca kr
50.000 til egenandel på motor.

OSØ

Vedtak: Det innvilges inntil kr 50.000 som egenandel på ny
motor til Dagmar. Daglig leder orienterer gruppa.
2021-03.15 PROSJEKTGRUPPE KDP KULTURMILJØ
Kommunedelplan for kulturmiljø og kulturminner er under
utarbeidelse. Vi er høringsinstans og bør melde inn våre
synspunkter. Det bør opprettes ei prosjektgruppe som kan jobbe
med saken overfor kommunen. Mandat for gruppen:
Prosjektgruppen skal bidra til Kristiansand kommunes arbeid
med kommunedelplan for kulturmiljøer, kulturminner og
landskap. Gruppen skal, i tillegg til å bidra med informasjon om

PKK

Side 6 av 7

MØTEREFERAT
kulturminner, jobbe for at kystkulturen får sin rettmessige plass i
planen. Leder for gruppen skal være Bragdøya kystlags
kontaktperson til kommunen i dette arbeidet.
Vedtak:
Prosjektgruppe KDP Kulturmiljø opprettes med mandat som
angitt, som leder for gruppen utpekes Kari Løvland
2021-03.16 EVENTUELT
- Orientering Oksøygruppa.
Arbeidet forsinket av koronasituasjonen, men ferdig malte
soverom, stue og kjøkken. Arbeid med å snekre senger igangsatt.
Oksøy skal være ferdigstilt for bruk innen 15.august (åpning).
- Slippen
Slippvogn vedtatt tidligere. Aktuelt med utebelysning til
Landsstevnet. Adm sjekker tidligere vedtak.
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