MØTEREFERAT
BRAGDØYA KYSTLAG
STYREMØTE

Navn
Bjørn Vidar Hellenes
Ole Stian Øslebye
Tom Andresen
Kari Løvland
Olav Rykkelid
Astrid Stegane
Karsten Løvdal
Geir Buås
Wenche Waage
Tore Solberg
Pål Karsten Kristensen

Nr.
2021-04.01

Møte nr.
Møtedato:
Møtested:
Referent:

2021-04
31.05.2021
Digitalt (Teams)
Astrid Stegane

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

Frist

Ansvar

Alle
BVH

ØKONOMI (fast post)
Generell orientering om økonomien, av DL. Ingen røde flagg.
Mindre inntekter pga koronoa (har oversikt over avlysninger
som har ført til inntektstap). Forbereder søknad til neste runde
med kompensasonstildelinger – frist 15.09.21.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.

2021-04.03

Referat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

REFERATER (fast post)
Referat fra siste styremøte nr 2021-03 ble ettersendt.
Notat fra AU-møte 20.05.2021 var vedlagt til orientering.
Følgende eksterne referater forelå (oversendes på forespørsel):
- Protokoll fra KYSTENs Landsmøte17.04.2021
- Referat fra møte i gruppa for Landsstevnet 2022, 25.04.2021
- Referat fra møte i Kjøkkengruppa 05.05 2021.
Vedtak: Referat fra styremøte 2021-03 godkjent. Referat Kystens
Landsmøte sendes WW, referat Landsstevnet sendes hele styret.

2021-04.02

Tilstede
X
X
X
X
X
X
SAK 10
X
X
X
X

ORIENTERINGSSAKER (fast post)
Sakene ble ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsket
gjennomgang eller kommentarer:
a) Informasjon fra administrasjonen
- Har ansatt 2 kaféverter (damer 23 og 17 år) 55 søkere der
10 ble intervjuet i Teamsmøter.
- Utleie overnatting er fullbooket. I år leies det ut til 1 kohort
hvert sted – ikke enkeltsenger/rom.
- Det føres ikke tilsyn der det ikke er vertskap – kun ved
behov. Hytteleiren ettersees av vertskapet..

Alle

PKK
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

- Båtbygger i full drift på Songvår, etter ønske om mer
tilstedeværelse på Bragdøya, vil Håkon være der hver tirsdag
pluss medlemskvelder.
- Ny båtbygger (Aleksander) ansatt, på plass om en uke.
- Forsterkede koronatiltak som følge av nedstenging er
iverksatt. Informasjon sendt styret og medlemmer.
- Medlemskveldene er på vent og ingen organiserte
aktiviteter er tillatt.
- Seilsjekta Jakob var involvert i ulykke på fjorden 28.05.21.
Ble påkjørt av en skjærgårdsjeep. En person falt i sjøen og en
lettere skadet. Til sammen 5 personer var involvert. Ulykken
opplevdes dramatisk av alle. Politi og redningstjeneste ble
koblet inn. Jakob må repareres. Båtfører skjærgårdsjeep er
anmeldt.
Korona restriksjoner på rutebåtene inntil videre, 50 %
kapasitet, påbud om munnbind.
Seildag for medlemmer lørdag 29 korona avlyst, rodag
korona avlyst.
Agder fylkeskommune - søknad om driftstilskudd 2022, kr
450.000
Kristiansand kommune - søknad om driftstilskudd 2022, kr
1.350.000 + prisstigning.
Søkt Folkets Miljødugnad om kr 30.000
Vi har fått kr 100.000 til Låven fra SR-Bank

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
2021-04.04

PROSJEKTGRUPPER STATUSRAPPORT (fast post)
Kort status på prosjekter/ansvarsområder:
- Material- og båtlager – Intet nytt
- Skoleprosjekt - Korona utsatt
- Rekruttering og integrering – Intet nytt
- Kurs - Korona utsatt
- Bibliotek – styret ber Sidsel Knutsen fortsette det gode arbeid
som er begynt, og rapportere jevnlig til styret.
- Landsstevnet 2022 – God fremdrift. Referater til styret.
- Låven – Intet nytt, bør være klar til Landsstevnet.
- Kjøkkenutvidelse - Personaltoalett kreves, løsning avklares med
kommunen. I mellomtiden søkes dispensasjon til å bruke
personaltoalettet over slippen. Søknad til Mattilsynet sendes.
Gruppa for Landsstevnet holdes fortløpende orientert (kopi av
referater til OSØ).
- Traktering/kjøkkendrift - Intet nytt
- Båttransport, bemanning - Jobbes med hele tiden. Behov for
båtførere til persontransport. Bør ha kurs til vinteren. Mulig
samarbeid med Norsk Maritim Kveldsskole vurderes?
- Bragdøyadagen/robåtens dag – Korona utsatt
- Bygging trad.robåt – Korona utsatt
- Bygging moderne kystrobåt – Møte med VA-fylkesmuseum som
er positive støping av båter i Nodeviga så snart form er ferdig.

Alle

TA
TA
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OR
SK
OSØ
OSØ
WW

PKK/HQ
PKK/GB

PKK/TB
TB
TA
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2021-04.05

2021-04.06

2021-04.07

- Naustet Bredalsholmen – Skriftlig avtale med kommunen
foreligger. Søkt forbundet Kysten om kr 350 000, avventer svar.
- Bærekraftsmål – godkjent gruppe-mandat
- KDP Kulturmiljø – HQ involvert, etablering av eventuell gruppe
etter ferien. Får drahjelp av PKK til strategimøte.
- Revisjon prinsippdokumenter – intet nytt, klart til årsmøtet.
- Mandat for grupper, opprydding – intet nytt
- Tilsyn og vedlikehold – utkast nytt opplegg under arbeid

TA/PKK

Status store fartøy (storbåtgruppe = fartøysjefer):
- Lister
- Dagmar
- Nesebuen – Mye vann i maskinrommet etter strømbrudd. Ser
ut til å ha gått bra, vannet ute av motoren.
- Pil

KLd

Vedtak: Statusrapportene med tillegg tatt til etterretning.
Storbåtgruppa v/Karsten Løvdal vurderer om lensesensorer bør
anskaffes i båtene, om og hvordan det kan etableres tilsyn med
båtene når de ikke er i bruk (ansatte?) – og sørger for en
fornuftig bruk av båtene.

Alle

PKK
KLl
BHV
BHV/OSØ
BHV/PKK

Kld

SMÅBÅTVERTER (oppfølging av sak 2021-01.09).
Småbåtgruppa ønsker å ansette fire ungdommer i skolens
sommerferie, det vil si to på jobb hver dag, annenhver uke.
Kommunen lønner to, kystlaget må lønne de andre to. Gruppa
ber om å få bevilget midler til dette. Sakspapirer var vedlagt.
Vedtak: Det bevilges inntil kr. 70 000 til stillingene som
småbåtvert sommeren 2021.

OR/PKK

MB HØLLEN - KULTURHISTORISK BÅTRUTE (oppfølging av sak
2021-03.06)
Søknad om vernestatus for skipet er sendt Riksantikvaren.
Skipet er til reparasjon og klargjøring på BDF. Sertifisering pågår.
Organisasjon rundt båten er i gang – medlemsgruppe,
mannskap, ansvar/mandat, møter avholdt, Søgne kystlag blir
med. Forslag til sommerens ruteopplegg er avklart med
involverte parter. Oppstart 26.juni med tur for Kragselskapet ifb
med Kragprisen som BKL var første mottaker av. Pris for
rundturen ennå ikke fastlagt, men forslagsvis kr 350.

PKK/GB

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Alle

UTVIDELSE AV KJØKKEN, MANDAT (oppfølging av sak 202103.10)
Kjøkkengruppa la tidligere fram forslag til forprosjekt for
utvidelse av kjøkken. Styret ba gruppa fortsette arbeidet og
redefinere sitt mandat i søknads- og byggefasen. Forslag til
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mandat ble fremlagt. Styret ville at mandatet også skulle
omfatte fullmakt til å engasjere entreprenør og håndverkere.
WW og BVH ble bedt om å omformulere mandatet.

BVH/WW

Vedtak: Forslag til revidert mandat for kjøkkengruppa godkjent
med de endringer som kom frem under møtet.
Omforent mandat har følgende ordlyd:
«Prosjektgruppa skal følge opp byggeprosjektet for utvidelse av
kjøkken, både søknadsfasen og byggefasen. Prosjektgruppa
engasjerer arkitekt, entreprenør og håndverkere. Arbeidet skal
følge vedtatte tegninger og budsjett så langt dette lar seg
gjennomføre. Alle ønskede endringer skal godkjennes av
prosjektgruppa før de oversendes styret/arbeidsutvalget til
behandling. Endringer utover budsjett skal godkjennes av styret»
WW
2021-04.08

KRISTIANSAND KOMMUNE - STYRET FOR UTVIKLING AV
BRAGDØYA
Kommunen har innkalt «Styret for Utvikling av Bragdøya» til
møte onsdag 16.juni. Styrets sammensetning ble angitt i
innkallingen. Fra Bragdøya kystlag møter styreleder og daglig
leder. Sakslisten for møtet var vedlagt.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Styret hadde ingen
andre saker som ønskes tatt opp, men styret vil be administrasjonen anmode kommunen om faste møter 2 ganger i året.

2021-04.09 ARRANGEMENTER
Terminlisten ble gjennomgått med tanke på ansvarlig person for
arrangementer fremover:
23.juni, St.Hans aften:
- Forutsatt at koronasituasjonen tillater, arrangeres enkel St.
Hans med bål, griller og båttransport
8.august, NRK sommerbåten
- Statsraad Lehmkuhl til Bredalsholmen. Vi ønsker å
promotere kystlaget. Ansvarlige ved Bredalsholmen
kontaktes for å avklare hvordan vi kan markere oss.
9.august, NA-leir (uke 32)
- DL har jevnlig kontakt og avklarer om det blir aktuelt.
Smittevern må avklares med kommunen.
24.august, Filmpremiere båtbyggerfilm
- Tom ansvarlig for arrangementet. Kontaktperson mot
filmskaperne Tore Berntsen.
28.august, VetSail
- Arrangeres hvis mulig i fht koronasituasjonen
2.september, Visetreff Avlyst
5.september, Kom-deg-ut-dagen
- DNT sitt arrangement, vi ordner transport
12.september, Kulturminnedag
18.september, Strandryddedagen

Alle
PKK

KLd

OR/AS

PKK

TA/TB

KLd

PKK
HQ
KRK
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- PKK forespør Kristin
9.oktober, Høstdugand
- OR får med seg Sigbjørn Ubostad
6.november Høstfest/julebord
14.november Julemarked
- BVH forespør Hege Therese Syvertsen

OR/SU
KLd
HTS ?

Vedtak: Ansvarlig for de ulike arrangementene er som angitt.
Vi planlegger som om det er mulig å arrangere, arrangementene
tilpasses de til enhver tid gjeldende koronarestriksjoner.
2021-04.10 EVENTUELT
1. Søppelcontainere
Store søppeløcontainere tar for mye palass i småbåtbua. I
forbindelse med bygging av toalett bør det også drøftes en
egnet plassering av søppelcontainerne (innelåst). Gjerne i
nærheten av brygga f.eks mellom motorbua og verkstedet.
Vedtak: Saken løses administrativt innen høsten.

PKK

2. Informasjon om sauedrift
Forslag fra Kari Løvdal om informasjon om sauer, sauedrift
og bruk av ull på eller ved låven. Småbåtvertene guider tur
innover på øya daglig. De som er på låven bør gi beskjed til
vertene slik at de kan gå innom.
Vedtak: Styret ber sauegruppa ta ansvar for informasjon om
sauene for sommeren 2021.

KLl

3. Informasjonsprofil
BKL bør på sikt ha en overordnet informasjonsprofil – hva
skal det informeres om, hvor og hvordan? Informasjon bør
være enhetlig og helhetlig. Eventuell ny informasjon bør
være på plass før Landsstevnet 2022.
Vedtak: Det nedsettes et utvalg for å lage en informasjonsprofil
for Bragdøya kystlag. AU gis ansvar for å sette i gang prosessen.

AU

4.

Nyhetsbrev
Styret ønsker at medlemmene bidrar aktivt med stoff til
nyhetsbrevet. Bør komme ut minst 8 -9 ganger i året

TA

Ref. AS/BVH
Neste styremøte 21.6
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