
Hússtjórn Húnavers kom saman til fundar 

Fimmtudaginn 06.07 2015 kl : 20:40 

 

Mætt voru:  Pétur Pétursson, Jóhanna Magnúsdóttir, Sigþrúður Friðriksdóttir, Rúnar Pétursson, Þorsteinn 

Jóhannsson, Einar Kristján Jónsson Sveitarstjóri og Sesselja Sturludóttir fundarritari 

 

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 

Dagskrá fundar: 

1. fjallað um umsóknir 

2. Önnurmál. 

 

1. Áður en byrjað var á þessum lið, fjallað um umsóknir  bað Sesselja um orðið og sagðist vera 

vanhæf og þyrfti að víkja af fundi vegna fjölskyldutengsla við einn umsækjandan. 

Formaðurinn taldi að þess þyrfti ekki, ef svo væri þyrfti hann og jafnvel aðrir stjórnarmenn  

ansi oft að víkja af fundi. Aðrir stjórnarmenn ásamt Einari sveitarstjóra voru sammála 

formanninum og Sesselja sat allan fundin. 

 

Formaðurinn óskaði eftir því að hver og einn stjórnarmaður tjáði sína skoðunn á umsóknunum 

og við hvaða umsækjanda þeir vildi semja við. 

4 vildu hitta og reyna að semja við Davíð Jónsson og Sveinbjörgu V Lúðvíksdóttur sem vilja 

leigja staðin, en 2 hefðu viljað hitta og reyna að semja við Söndru Fjallman sem vil koma og 

sjá um húsvörslu.. 

Niðurstaða fundarins var sú að ákveðið var að tala við og reyna að semja við hjónin Davíð 

Jónsson og Sveinbjörgu V Lúðvíksdóttur sem vilja leigja staðin.  

Hinar umsóknirnar tvær settar á bið á meðan. 

Rætt var um ýmsar útfærslur á samningum og hvernig væri möguleiki að hafa þá, Einar 

sveitastjóri sagði okkur frá samningum sem hann vissi af, en öllum ljóst að stjórnin geri ekki 

samninga sjálf heldur þurfi að fá lögfræðing til þess.   Formaðurinn lagði ríka áherslu á og 

sagðist setja stórt spurningarmerki við að leigja staðin vegna félaganna sem eigi hlut í húsinu 

og hagsmuni þeirra. Hann viti til þess að félög sem eigi hlut í félagsheimilum sé ýtt út og þau 

fái ekki að koma inn og nýta sér aðstöðuna. Einar sveitastjóri lagði til að hann ásamt 

formanninum myndu taka viðtal við hjónin, en formaðurinn vildi hafa einn enn úr stjórninni með 

og það samþykkt, ákveðið var að Sesselja myndi sitja þenna fund með þeim, hún sagðist gera 

það ef hún væri heima. Á þessum tímapunkti fundar fór sveitastjórin. 

 

2. Önnur mál. 

 

Sesselja talaði um að sér finndist ekki boðleg staðan á húsinu til þess að leigja það út. Hér 

séu hópar í gistingu og þeir væru að nota eldhúsið og sturtuaðstöðu, en þar séu ekki 

sturtutjöld fyrir sturtunum og ekki hægt að loka hurðinni þangað inn, hillurnar sem átti að setja 

upp þær séu ekki komnar upp.  Einnig sé eldhúsið vanbúið af áhöldum, það séu til stórir og 



fínir pottar en engin áhöld sem hægt sé að nota í þá (sleitar, pískari og spaðar) einnig er engin 

brauðrist og margt fleira sem hefði þurft að vera komið í byrjun sumars.  

 

Forðmaðurinn talaði um að við þyrftum að ákveða hverja við ætluðum að tala við til þess að 

vera skoðunnarmenn reikninga, þetta rætt og ákveðið að formaðurinn myndi tala við 

Sigurstein Bjarnason í Stafni og Sigrúnu Hauksdóttir  í Brekku, og til vara Jóhanna 

Haldórsdóttir á Brandstöðum 

 

Formaðurinn talaði um að Ragnheiður Ólafsdóttir sem hefur verið að sinna húsvörslu, þyrfti frí 

um helgina og jafnframt væri hún búin að vera í mánuð eins og talað var um í upphafi. Spurt 

var  hvort við ættum ekki að fá hana inná fundin og gá hvort hún gæti verið lengur, það 

samþykkt og Ragnheiður kom inn á fundin til að spjalla við okkur. Hún samþykkti að koma og 

vera eitthvað áfram, en í óákveðin tíma eftir helgarfríið sem hún væri að fara í.  Ragnheiður 

talaði um að ekki væri búið að semja um launin við sig og óskaði eftir því að það yrði gert. 

Formaðurinn taldi að sveitastjórinn ætti að gera það og ákveðið að Jóhanna myndi tala um 

það daginn eftir því þá myndi hún hitta sveitastjóra. 

 

Fleirra ekki rætt og fundi slitið 22:09 
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