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Þriðjudaginn 8. júní 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 
Húnavöllum kl. 20.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum.  Jens P. 
Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt undirskriftum.  

Dagskrá:  

1. Fundargerðir: 
a) Atvinnumálanefndar Húnavatnshrepps dags. 18. maí 2010. 
b) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 25. maí 2010. 
c) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps dags. 7. júní 2010. 
d) Stjórnar SSNV dags. 11. maí  2010. 
e) Stjórnar SSNV dags. 21. apríl 2010. 
f) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra dags. 4. mars 2010. 
g) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra dags. 27. apríl 2010.  

2. Bréf: 
a)  Frá Ekron dags. 18. maí 2010. 
b)  Frá Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands dags. 6. maí 2010. 
c)  Frá Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fræðum dags. 7. maí 2010. 
d)  Frá Sýslumanninum á Blönduósi dags. 26. maí 2010. 
e)  Frá Valdemar Ásgeirssyni dags. 20. maí 2010. 
f)  Frá Valdemar Ásgeirssyni dags. 21. maí 2010.  

3.  Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 20.00   

1. Fundargerðir: 
a)Atvinnumálanefndar Húnavatnshrepps dags. 18. maí 2010. 

Lögð fram til kynningar.  

b) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 25. maí 2010. 
Hreppsnefnd samþykkti þá tillögu fræðslunefndar að ráða Magdalenu M. Einarsdóttur í stöðu kennara, 
sem auglýst var við skólann á Húnavöllum.  

Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.  

c) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps dags. 7. júní 2010. 
Fundargerðin er í sex töluliðum.  Hreppsnefnd samþykkti fundargerðina samhljóða.  

d) Stjórnar SSNV dags. 11. maí 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

e) Stjórnar SSNV dags. 21. apríl 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

f) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra dags. 4. mars 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

g) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra dags. 27. apríl 2010. 
Lögð fram til kynningar.  
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2. Bréf: 
a)  Frá Ekron dags. 18. maí 2010. 

Efni:  Ósk um samstarf í tengslum við dagvistun og skólasókn barna og ungmenna sem 
tengjast starfsemi Ekron.  

Erindinu var vísað til umfjöllunar í nýrri hreppsnefnd.  

b)  Frá Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands dags. 6. maí 2010. 
Efni:  Styrktarsjóður EBÍ.    
Ekki er óskað eftir umsóknum í sjóðinn heldur mun stjórn sjóðsins verja úthlutaunarfé hans til 

sérstakra brýnna verkefna í sveitarfélögunum.  Þessi ákvörðun er tekin þetta árið vegna þeirra 
sérstöku aðstæðna sem eru hér á landi og er m.a. horft til þeirra hamfara sem hafa orðið í 
kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli.  

Lagt fram til kynningar.  

c)  Frá Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fræðum dags. 7. maí 2010. 
Efni:  Leitað er eftir stuðningi sveitarfélagsins vegna útgáfu örnefna-bókar.  

Hreppsnefnd hafnaði erindinu.  

d)  Frá Sýslumanninum á Blönduósi dags. 26. maí 2010. 
Efni:  Breytingar á skipulagi Almannavarna Húnavatnssýslna. 
Hreppsnefnd staðfestir skipulagið, en leggur til að í stað Almannavarna Húnaþings verði 
notað Almannavarnir Húnavatnsþings (samkvæmt gömlu heiti svæðisins). 
Sveitarstjóra falið að koma á framfæri athugasemd varðandi vettvangsstjórnir í 
almannavarnaskipulagi.   

e)  Frá Valdemar Ásgeirssyni dags. 20. maí 2010. 
Efni:  Umsókn um styrk.   

Hreppsnefnd tók jákvætt í erindið og vísaði því til afgreiðslu í nýrri hreppsnefnd.  

f)  Frá Valdemar Ásgeirssyni dags. 21. maí 2010. 
Efni:  Varðar girðingu á milli Auðkúlu og Holts.  

Hreppsnefnd fagnar því að samkomulag liggi fyrir milli ábúenda Auðkúlu 1. og Holts í 
Svínadal um landamerkjagirðingar.  Sveitarstjóra var falið að fylgja eftir erindinu um 
veggirðingu hjá Svínadalsá við Vegagerðina.  

3.  Önnur mál. 
Jón Gíslason lagði fram tillögu um það að tekið verði gjald af hestamönnum fyrir afnot af 
hesthúsum og hólfum milli Friðmundarvatna og við Kúlukvísl og þeir sem þar stoppa selt hey 
í Áfanga í sumar.  Þessi þjónusta verði auglýst og samið við staðarhaldara í Áfanga að sjá um 
þessa þjónustu.  

Tillögunni var vísað til umfjöllunar í nýrri hreppsnefnd.  

Á þessum síðasta fundi kjörtímabils núverandi hreppsnefndar fór oddviti nokkrum orðum um 
þau mörgu málefni sem unnið hefur verið að á kjörtímabilinu og þakkaði samstarfsmönnum 
gott samstarf á s.l. fjórum árum.   
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Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 21,15   

__________________________           _________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson         

__________________________   __________________________ 
Birgir Ingþórsson    Birgitta Halldórsdóttir   

__________________________        __________________________ 
Jóhanna E. Pálmadóttir    Jón Gíslason    

__________________________   ___________________________      
Gróa M. Lárusdóttir    Jens P Jensen 
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