
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 6-  Tirsdag 07.06.2016 

 

Tilstede: Leder  Bjørn Navjord 
  Nestleder Brit Holm Lunde 
  Kasserer Morten Hellemann 
  Sekretær Grace-Jane Holmberg 
  Styremedlem Torolf Stenersen 
  Styremedlem Pål Henningsen 
Forfall: 
  Husstyret Jarle Larsen 

Saksliste 

 
Saksliste: 
 
1. Godkjenning av forrige referat 
- Godkjent. 
 
2. Innkommet post 
- Nina Buer, info ang. Albatros til Ula. 
- Reporter fra Kysten, ønske om å lage en reportasje om Gokstad kystlag i Kysten. 
- Frithjof II ser på mulighetene for å besøke oss på Kystkulturdagen. 
- Diverse fakturaer. 
- Info fra Visit Vestfold 
 
3. Økonomi 
- Økonomien er stabil, og vi ligger godt an i forhold til budsjettet. På enkelte poster har vi hatt noe 

større inntekter enn sist år, samtidig som vi også bruker mer strøm enn tidligere. Innbetaling for 
alle båtplassene er nå kommet inn. Det har ellers ikke vært noen særlig endringer i forhold til 
budsjettet. Kystlagsbilde selger godt, og har til fått inn i overkant av 40.000 kr, mot 33.000 på 
samme tidspunkt i fjor. Supert arbeid av Cato og Torolf. Arbeidet med Murhuset er i ferd med å 
ferdigstilles, og Morten lager en rapport i forhold til arbeidet. Når vi mottar regning fra murer 
Berge og Gjertsen, vil vi få oversikt over fordelingen mellom Kulturminnefondet og kystlaget. 

 
4. Kystkulturdagen 11 juni, oppdatert program 
- Oppdatert program henger i gangen på Murhuset. Her henger også påmelding til festen på 

kvelden. Yngvar har gjort avtale med Knatten fruktgård, Sandefjord kajakklubb og Bærjan 4H, 
som kommer og skal ha stand. Espen og Gry har ordnet med barneprogrammet, og Eliasbåten 
er i rute. Stig-Tore ordner med foredrag i Nordre-Øvre. Programmet trykkes opp i a3-format og 
henges opp. 

 
5. Søknad fra Nordre Skur og Ballast.  
- Koret er invitert til å delta på en Shantyfestival i Brake(Bremen), og i den forbindelse søker de 

om reisestøtte. Da det hvert år er flere av arbeidslagene som drar på ulike turer, både i og 
utenfor Norge, har vi hatt en policy å ikke gi noen reisestøtte. Vi må derfor avslå søknaden. Til 
høsten tar vi en gjennomgang og informerer om hvordan vi tenker søknad om økonomisk støtte 
fra styret til forskjellige arrangementer, turer, utstyr med mer. Greit å ha en fast policy på dette. 

 
Vedtak: Styret avslår søknad. 
 
5. Eventuelt 



 

 

- Ang. vaffelkafé i fellesferien. Vi tar fri i juli, men det henges opp en lapp der man kan skrive seg 
opp med navn hvis man har lyst til å ta ansvar for å dra igang kafé en av lørdagene i juli.  

 
- Stilas: Veggen begynner å bli ferdig, men vi venter med å ta ned stilaset.  Det er lettere å ordne 

med vinduer, maling og annet i høyden, når vi har stilaset å stå på . Den nye pussen på veggen 
trenger å vannes i begynnelsen, da herder den sakte, noe som gir et bedre resultat. Murerne 
fjerner sitt utstyr før kystkulturdagen. 

 
- Det skrives mye om Gaia og fremkomst mot sør, i Sfj.blad for tiden. Styret har sett på en mulig 

fremdrift i forhold til saken. Bjørn er vår kontaktperson ang.dette. 
 
- Promotering kystkulturdagen: Annonse kommer i SB på onsdag, og det kommer en reporter på 

samme dag og lager en sak i forkant av Kystkulturdagen. 
 
 

Møte med arbeidslederne. 
 
Møtt: Leif Rune (NSoB), Yngvar (Utstillere), Bjørg (Gokstadveverne), Roy(for Knut 
Erik)(Modellbåtlaget), Kaare (Seilas og havn), Anders(for Fred-Ivar) (Fartøy og kultur), Vigdis 
(Kystled), Per (Motorlaget) og Grace-Jane(Infolaget). 
 
 
Saksliste: 
 
1. Økonomi 
- Morten gikk igjennom økonomisk status. Inntekter og utgifter som forventet. Litt høyere inntekter 
enn på samme tidspunkt i fjor. Det kommer en større utgift i forhold til murbygget, og her får vi inn 
støtte fra Kulturminnefondet. Det øvrige, med fratrekk av dugnadstimer, betaler kystlaget. Vi har 
økte strømutgifter i år. Noe av dette kan være i forhold til ekstra båtplasser. Det kom forslag om at 
ta en sjekk til fast tidspunkt, slik at man kan se hva som går til brygger og hva som går til husene. 
 
2. Generell status i lagene med henblikk på prosjekter som pågår. 
 
 
- NSoB, 4.-8. august reiser 15 medlemmer av koret til Brake, ligger i nærheten av Bremen. Deltar 

på Shantyfestival.  
 
- Kystled: Det er råte i taket på hytta og derfor er Buerøya er stengt i år.  Kommunen er forespurt 

om de kan gjøre noe i forhold til å fjerne mugg som har oppstått som følge av lekkasje, men de 
ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å gjøre noe, da de ikke er eiere av hytta. Derfor må 
man holde stengt i sommer. Drengestua derimot, er vakkert nyoppusset og ny dør satt inn. 
Badetrapp er montert på sydbrygga av Interessegruppa, og doen er fornyet av kommunen. Flott 
arbeid. 

 
- Verkstedlaget: Er i rute som vanlig. Har nå et lite prosjekt der deler fra tre motorer skal bli til en 

som fungerer. 
 
- Fartøy og kultur: båtene er satt ut, og det vil bli ryddet opp inne og ute før kystkulturdagen. Rolf 

går i rolig tempo fremover. For at ikke arbeidet her skal stoppe opp pga. Mye arbeid med å flytte 
materialer under Fjordblues, må det avtales en god løsning her. Her må det snakkes sammen 
før sommerferien. Albatros skal en tur til Ula, og Anders skal seile den dit. 

 
- Modellbåtlaget: Her går det i det vante med felles og egne prosjekter. Godt samarbeid med 

vestfold modellbåtklubb. Skulle gjerne hatt et sted hvor vi kunne stille ut modeller som ferdig 
bygget. Kom med forslag. 

 



 

 

- Infolaget: Vi er fremdeles Bare tre medlemmer, men tar gjerne i mot flere. Jobber med info både 
på e-post, hjemmeside og facebook. Besvarer spørsmål, legger ut bilder fra medlemmer og 
lager saker i ny og ned. Vi skulle gjerne lagt ut kystvakt på hjemmesiden, og skal sammen med 
han se om vi kan finne et lagringsted på nett, slik at vi kan linke til kystvakt fra hjemmesiden. Da 
kan vi omgå utfordring med opplasting til hjemmesiden.   

 
- Seil og havn: Her går det i vedlikehold. Bryggene skal beises, og det må også gjøres noe med 

bobleannlegget, da det har en tendens til å fryse vinterstid. Her må det legges inn varmekabel 
her. I forhold til å kunne ha båtplass på kystlaget, kreves det at man er aktiv. Her ønskes det at 
styret tar kontakt/lager et brev, når noen har plass, men ikke er noe aktive i kystlaget. 
Bananskallet (brygga langs med land) er flott i forhold til småbåter. Her gjelder de samme 
reglene om at man må søke om båtplass.  

 
- Gokstadveverne: Alle vevene er i gang, og det er laget en god del produkter for salg på 

kystkulturdagen.  
 
3. Status klargjøring og programm til kystkulturdagen 11. juni 
- Bjørn gikk i gjennom Programmet for kystkulturdagen. Yngvar orienterte om utstillere utenfra. 
- Murhuset blir ferdig i tide, og murerne fjerner sine ting. Stilaset blir derimot stående. 
- Koret er i rute.  
- Foredrag om Forlandet forgår i Nordre øvre. 
- Kafé i Nordre nedre. 
- Nytt av året er steking og salg av fiskekaker fra Kystledlaget. 
- Treffkom. har oversikt over bestilling til påmelding kystlagsfesten. Ordener også med riggemat til 

fredagskveld. 
 
 
5. Eventuelt 
 
 
- Modellbåtlaget er nå aktive på tirsdager, da det er utfordringer med plass på onsdager. Kanskje 

det kan være mulig å se på løsninger for at de kan få plass på onsdager. 
 
 
Ref. Grace-Jane H. 


