
Fundargerð 

Aðalfundar Húnavers 2011 

haldinn í Húnaveri 

 
Fundartími : 20.30   Aðalfundur    15. febrúar 2011 

 

Mættir: Pétur Pétursson, Þór Sævarsson, Fanney Magnúsdóttir, Þórhalli 

Haraldson, Rúnar A Pétursson, Sigríður S Þorleifsdóttir, Friðgeir Jónasson, 

Óskar Leifur Guðmundsson, Sigþrúður Friðriksdóttir, Jakob Sigurjónsson, Jens 

Pétur Jensen, Þóra Sverrisdóttir, Arnheiður Jónsdóttir, Jóhanna Magnúsdóttir, 

Kristín Pálsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir. 

 

Fundarstjóri: Þór Sævarsson 

Fundarritari: Ingibjörg Sigurðardóttir 

 

1. Fundarsetning og skipan starfsmanna. 
Pétur setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna 16 mættir. 

Pétur bað Þór að stjórna fundi og Ingibjörgu að rita fundargerð. 

Það var samþykkt. 

 

2. Skýrsla stjórnar og reikningar. 
Pétur fór yfir reikninga fyrir árið 2009 

Rekstrartekjur voru 7.312.208 

Rekstrargjöld voru 7.415.843 

Tap fyrir fjármagnsliði 103.635 

Tap ársins 117.136 

Eignir samtals 23.665.025 

 

Pétur talaði um það ómetanlega sjálfboðaliðastarf sem hér var unnið þegar húsið var 

einangrað. 

Girðingar þarf að laga. 

Pétur hefur haft samband við formann Hestamannafélagsins Neista og vill rifta 

samningnum vegna reiðvallarins og bíður það afgreiðslu aðalfundar Neista. 

Kyndingarmál verið er að skoða kostnað við loft í loft varmadælu. 

 

Jóhanna vakti athygli á að laun v/húsvarðar eru færð sem rekstrartekjur og 

rekstrargjöld. 

 

3. Önnur mál 
Þórhalli sagði frá því að hann hefði haft samband við Bjarka hjá Húsherja og fengið 

hann til að skoða glugga hússins. Verð hugmynd hjá honum hljóðar upp á 120.000 per 

glugga miðast það við í kominn glugga og frágenginn, svo heildar kostnaðurinn við 

glugga skipti í húsinu væri þá 6,2 milljónir. 

Þór velti fyrir sér þeim skandall að rotþróin var sett niður á tjaldsvæðinu. 

Spurt var um bókanir í sumar, Landsmót Bifhjólafólks og Landroverklúbburinn verða 

með sitthvora helgina. 

Þórhalli kom með áætlun um breytingar kyndikerfis með loft/loft varmadælu frá 

Guðmundi H Sigurðarsyni. Þetta var rætt og þarf bara að skoða þetta áfram.  

 



4.Fundarslit 
Fundargerð var lesin og samþykkt. 

Pétur þakkaði fundarmönnum fyrir komuna og einnig þakkaði hann stjórn gott 

samstarf.  

Þór sleit fundi og bauð fundar mönnum að þiggja kaffi. 

Fleira ekki gert  

Fundi slitið kl 21:45 

Ingibjörg Sigurðardóttir 

 


