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Årsmøte 29.mars 2022 

 
59 personer møtte opp på årets årsmøte på 

Bragdøya, og årsmøte ble gjennomført på 

en ryddig måte. Det ble fyrt med to 

byggtørkere fra klokka 8 på morgenen, for 

å sørge for at saltebua skulle være varm 

nok.  

Tore Berntsen ble valgt som møteleder. 

Han gjennomførte på en god måte.  

 
Størst diskusjon var i etterkant av et 

forslag fra Klaus Olesen der han satt fokus 

på beslutningsprosesser i laget og 

kommunikasjonen mellom ansatte og 

frivilligheten. Det engasjerte slik at 

stemmer ble hevet og flere ville si noe. Det 

ble en nyttig diskusjon. Styret opprettet 

imidlertid ei gruppe for et par år siden som 

skulle analysere problemstillingen Claus 

tok opp i vedtaksforslaget sitt. Årsmøtet 

vedtok da at denne gruppa skulle få en 

anledning til å levere en rapport, og styret 

skulle få mulighet til å uttale seg etter dette 

og iverksette tiltak.  

Styreleder ble gjenvalgt, sammen med 

styremedlemmer og varamedlemmer. 

Det ble servert kaffe, sjokoladekake og 

julekake i pausen. 

Det vil snart komme et referat fra årsmøtet 

som vil bli lagt tilgjengelig på kystlagets 

hjemmeside. 

 

Seil 

 
Så er endelig det første seilet sydd på 

Bragdøya. Etter en bratt læringskurve med 

mange telefonsamtaler med Mikal 

Henriksen i Seilservice AS er storseilet til 

«Jacob» sydd. Den nye seilsymaskinen vi 

kjøpte har levd opp til forventningene. Den 
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er robust. Om det er fire eller seks lag med 

seilduk så ser det ikke ut som om den 

legger merke til det. Nå gjenstår å «like» 

seilet og sette i maljer. Deretter er det sying 

av fokka, og den er allerede i gang idet 

dette skrives. 

 

 

Fuglekasser og 

fugleregistrering 
Kystskolen Bragdøya har hatt ei aktiv tid 

fram til nå med fuglekassebygging og 

utsetting av disse kassene på Bragdøya. 

 

 

 
Det har blitt mange luftige klatreturer. Nå 

blir det spennende å se hvem som bosetter 

seg i disse. 

 
Samtidig foretar elever en registrering der 

fokus er å kartlegge når og hvilke fugler 

som blir observert på Bragdøya. Ut fra 

disse data kan man se når trekkfugler 

ankommer Norge og antall fugler som 

observeres. Det gjøres hver tirsdag.  
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Kystskolen Bragdøya 
Elevene ved Møvig skole står virkelig på for 

felleskapet. Nå er det like før vi kan legge 

frøene i jorda. En tirsdag kveld dukket det 

opp en lastebil med kompostjord fra Avfall 

Sør. Jorda var pakket i fire «big bags» og ble 

lastet rett på akterdekket av MS Bragdøya.  

Seks tonn med jord gjør fribordet merkbart 

mindre.  

Nå er kjøkkenhagen oppe ved låven nesten 

ferdig. De satser på dyrking i pallekarmer. 

(to i høyden). Underst legger de kvister og 

lauv, og på toppen legges superjorda.  Det 

blir 18 paller og skolen skal dyrke i ni av 

dem. Resten vil de gjerne tilby til Kystlagets 

medlemmer. Det er et supert tilbud til de i 

kystlaget som har dyrking som hobby eller 

som bare synes at egne dyrkede 

grønnsaker er topp. Du kan selv bestemme 

hva du vil så.  

De som er interessert i å ha sin egen lille 

kjøkkenhage på Bragdøya kan maile til: 

kystskolen@bragdoya.no 
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Båtene på Bredalsholmen 

 
Det er en ukjent historie i Bragdøya 

Kystlag. I Naustet på Bredalsholmen har 

Kystlaget fire livbåter på lager. De ble på 70 

tallet gitt til Bragdøya Kystlag av Inge Høy 

på Sumatra. Sumatra er ei øy i Vågsbygd. På 

den tiden var Kystlagsmedlem Gunnar Eikli 

daglig leder på Bredalsholmen Dokk og 

Fartøvernsenter, og han/de tillot å lagre 

dem foreløpig i bua. Så får vi se hva 

framtiden bringer for livbåtene. Har du en 

idee så bare treng deg på?  

 
En av livbåtene er imidlertid så dårlig at 

den kan hugges. Da har vi «bare» 3 igjen. 

Den fineste er kaldbakt og merket med KR. 

SAND. Her trengs det visst litt historie- og 

faktaundersøkelse. Kanskje noen i 

kystlaget vet mere enn redaktøren. Det er 

godt stoff til neste Nyhetsbrev. 

 

 

Rigging av «SOLRIK»  
Båtbyggerne har av og til eksterne 

oppgaver. I Grimstad har de vært 

medarbeidere i rigging av skuta «Solrik»  
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Sånn  ser han ut 
Frode er ansatt som driftsleder i 50 % 

stilling. Som vi har skrevt før har 

nåværende driftsleder Erik Vigstøl valgt å 

forlate oss til fordel for 

pensjonisttilværelsen. Frode hadde sin 

første arbeidsdag 4.april. Vi ønsker han 

velkommen, og håper han vil trives. 

 

…og så er vi i gang 
Det første eiketreet er felt. Nå er den saget 

opp i tre tommer tykkelse i påvente av at 

den kan videre bearbeides til knær, 

spanter, kjøl eller stevner. Bygging av 

«Lillebåten» skal begynne til høsten og skal 

være ferdig til nyttår. Byggeplass i slippen 

eller verksted er reservert. 

 

Dør i slippen 

 
Nå er døra mellom øvre og nedre 

slippområde ferdig. Det virker litt teit å ha 

ei dør når man bare kan spasere gjennom 

den store åpningen. Forklaringen er at pga 

skyhøye materialpriser har vi valgt å 

utsette byggingen av den tofløyede døra 

midt i slippen der vi kan ta inn båter. Den 

blir vel tettet med dører en gang til høsten 

 

Vi oppfordret 
til å komme med forslag til navn på 

seilbåten «Ynglingen». Det er kommet 3 

forslag: «Herman, Ynglingen og Trygve». 

Det er en viss logikk i disse forslagene. 

Herman er fornavnet til konstruktøren 

Herman Linge som i år kunne vært 100 år. 

Han ble født 28. januar 1922. Ynglingen er 

et egennavn på båttypen, og navnet Trygve 

ble foreslått av Trygve. 

Det trengs visst en hurtigarbeidende 

navnekomite. Det blir nemlig dåp etter 

påske.  
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En typisk tur til Oksøy i mars 

 
Ove, Bjørn og kona Synnøve tok 

Bragdøyabåten til Bragdøya kl 08.45. 

Deretter båttur til Oksøy fra Bragdøya med 

«NAPP». 

 

 
 

En kopp kaffe med utsikt mot byen. Sliping 

med eksentersliper. En kopp kaffe til. 

Matpakka åpnes og spises. Lakking med 

rulle. Enda en kopp kaffe. Maling av lister. 

Retur til Bragdøya. Bragdøyabåten fra 

Bragdøya til Lumber. Så er Loshuset 

klargjort for sommersesongen.  
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Første  
rosjekte på sjøen i år. Ho var ikke tett, men 

ho var fin. 

 

Sommertid 
Nå er det sommertid.  

Siden dette kun er en nyhet for noen få, så 

nevner vi det allikevel. 

---- må den vare lenge! 

Usannheter (fast spalte) 
Det er ikke registrert usannheter i forrige nr. 

av nyhetsbrevet 

 

Påskestengt 
Bragdøyabåten og de ansatte tar påskeferie 

fra og med mandag 11. april til og med 

mandag 18. april. Tirsdag 19. april er alt 

tilbake til normal drift. 

God påske! 

 

 

Terminliste:  

• Medlemskveld 5.april: Foredrag Jo 

van der Eynden og Jan Robert Jore 

• Utsatt pga sykdom: Kurs i bygging 

av parkbenker 9.april 

• Medlemskveld hver tirsdag, med 

unntak av i påskeferien 

• 21.april og 12.mai: Ukuleleøving 

• 25.april: styremøte 

• Tirsdag 26 april: Orientering om 

status for Landsstevnet. 

• Lørdag 30.april: Vårdugnad 

• Søndag 1.mai. Sesongåpning 

• Tirsdag 17.mai: Åpen båt på kai 6 

• Lørdag 21.mai og søndag 22.mai: 

Seilkurs. Mer info kommer på mail 

og hjemmesiden vår. 

 

 


