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Fundur í stjórn Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, 

haldinn 11. nóv. 2008 kl. 17.00 á Húnavöllum. 
 

Fundinn sátu: 
Valgarður Hilmarsson, Tryggvi Jónsson, Dagný Úlfarsdóttir, Halldór G. Ólafsson,  
Skarphéðinn Einarsson, Þorleifur Ingvarsson og Jens P Jensen. 

 
Dagskrá: 

1. Skýrsla formanns stjórnar 
2. Skýrsla skólastjóra 
3. fjárhagsáætlun 2009. 
4. Önnur mál. 

 
Valgarður Hilmarsson bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 17.00 
 
  

1. Skýrsla formanns stjórnar. 
Valgarður Hilmarsson fór aðeins yfir stöðu mála varðandi rekstur og áætlanagerð. 
 
 

2. Skýrsla skólastjóra 
Skarphéðinn Einarsson ræddi fjölda nemenda, en einhverjar breytingar hafa orðið á fjölda þeirra frá 
upphafi skólaárs, nú eru um 150 nemendur í skólanum.  Vegna fyrirspurnar frá síðasta fundi þá gerði 
Skarphéðinn grein fyrir fjölda stigsprófa tekin af nemendum skólans árin 2003 -2007. Skarphéðinn 
mun senda ýtarlegri gögn í tölvupósti um þessi mál.  
Unnið hefur verið við að leggja parket og mála nokkur herbergi í húsnæði skólans á Blönduósi. 
Skólastjóri kynnti samstarf sem fyrirhugað er við Tónlistarskóla V-Hún og Söngskóla Alexöndru um 
starfsemi kórs fyrir stúlkur á aldrinum 10 til 15 ára. 
Rætt var um stöðu varðandi innheimtu skólagjalda.  Stefnt er að því að eftir áramót verði boðið uppá 
söngnám fyrir börn. 
 

3. Fjárhagsáætlun 2009. 
Fyrir fundinum liggja drög að fjárhagsáætlun ársins 2009.  Nokkur umræða varð um aksturskostnað 
starfsmanna við skólann. Skólastjóra og Jens P Jensen var falið að skoða leiðir til lækkunar á kostnaði. 
Fjárhagsáætlunin var yfirfarin og samþykkt samhljóða.  Samþykkt var að senda fjárhagsáætlunina til 
umfjöllunar í sveitarstjórnum sem standa að byggðasamlaginu. 
 

4. Önnur mál. 
Halldór G. Ólafsson lagði fram eftirfarandi tillögu: 
Undirritaður leggur til að stjórn Tónlistarskóla A-Hún fari þess á leit við stjórn Tónlistarfélags A-Hún 
að félagið afhendi, án endurgjalds, Tónlistarskólanum húseign félagsins að Húnabraut 26 á Blönduósi.   
Þetta er gert í ljósi þess að fyrir liggur að á húseigninni þarf að framkvæma kostnaðarsamar 
endurbætur sem ljóst er að Tónlistarskólinn þarf að standa straum af með beinum eða óbeinum hætti. 
 
Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 
 
Fleira ekki rætt, fundi slitið  kl. 18.05 
 
Valgarður Hilmarsson, Tryggvi Jónsson, Dagný Úlfarsdóttir, Halldór G. Ólafsson, 
Skarphéðinn Einarsson, Þorleifur Ingvarsson og Jens P Jensen. 

 
 


