
Hússtjórn Húnavers kom saman til fundar 

fimmtudaginn  12.03 2015 kl 20:30 

Mætt voru:  Pétur Pétursson, Jóhanna Magnúsdóttir, Þór Sævarsson, Þórhalli Haraldssson, Sigþrúður 

Friðriksdóttir, Rúnar Pétursson og Sesselja Sturludóttir. 

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. 

Engin formleg dagskrá lá fyrir fundinum en nokkur atriði þurfti að ræða. 

 

1. Uppsögn húsvarðar. Farið var yfir bréfið og rætt nokkuð, uppsögnin gildir frá og með 31.05 

2015. 

 

2. Formaður sagði frá því að oddviti væri búin að hafa samband við sig og vilji halda fund vegna 

Húnavers. Óskaði formaður eftir því að öll hússtjórnin eða alla vega einhverjir stjórnarmeðlimir 

sætu fundin með honum ásamt oddvita og sveitastjóra, og það var samþykkt. 

 

3. Opnar umræður um framtíð Húnavers vítt og breytt og mörgu velt upp.  Ákveðið að hver og 

einn nefndarmaður setji niður punkta fyrir næsta fund. Næsti fundur verður mjög fljótlega. 

 

  

4. Farið var yfir gjaldskrá Húnavers og henni breytt örlítið, öll verð gefin upp með vsk. en áður 

voru öll verð gefin upp án vsk. sem olli talsverðum ruglingi 

 

5. Gjaldskrá Húnavers 2015 er eins og hér segir 

 

1. Minni fundir, kóræfingar og námskeið 7.500 kr m/vsk 

2. Bridge 5.000 kr m/vsk 

3. Fundir í kaffistofu eða sal. 18.500 kr m/vsk 

4. Stærri fundir, veislur og erfidrykkjur 45.000 kr m/vsk en ef komið er daginn áður 

 til að undirbúa bætast við 5.000 kr og verði þá gjaldið 50.000 kr m/vsk 

5. Stærri fundir veislur og erfidrykkjur fyrir hreppsbúa 30.000 kr m/vsk en ef komið er daginn 

Áður til að undirbúa bætast við 5.000 kr og verði gjaldið þá 35.000 kr m/vsk. 

6. Ættarmót og útisamkomur. 100.000 kr m/vsk fyrir helgina, og 1.000 kr m/vsk ef fjöldi gesta 

fer yfir 100 manns 

7. Lokaðar samkomur, árshátíðir, böll o.þ.h 75.000 kr m/vsk 

8. Leiga fyrir útisvæði og félagsheimili til einkanota kr 300.000 kr m/vsk frá föstudags – 

sunnudags. 

9. Gjald fyrir tjaldsvæði á mann, 10 ára og eldri kr. 1.000 kr m/vsk 

10. Gjald fyrir afnot af eldhúsi á mann 500 kr m/vsk 

11. Gjald fyrir rafmagn á tjaldsvæði 600 kr m/vsk 

12. Svefnpokapláss í svefnsófa 3.000 kr m/vsk 

13. Svefnpokapláss á dýnu í sal 1.500 kr m/vsk 

14. Sturta 500 kr m/vsk. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl 22:50 

Sesselja Sturludóttir fundarritari. 


