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Fundir og mannfagnaðir:

Næstkomandi föstudag 26. júní verða félagsmönnum
afhentir ruslapokar með óvæntum glaðningi.  Ferðaklúbburinn
stendur að útgáfu pokana en Olís kostar framleiðslu þeirra.
Glaðninginn sér Landgræðslan um en hann er þrír litlir pokar,
tveir með fræi og einn með áburði.

Afhendingin fer fram við nýtt húsnæði Ferðaklúbbsins að
Mörkinni 6 kl. 17.00.  Viðstaddir verða
umhverfismálaráðherra, forráðamenn Landgræðslunnar og Óli
í Olís.  Um leið gefst félagsmönnum tækifæri til að skoða hið
nýja húsnæði klúbbsins.



Tóma ruslapoka verður hægt að fá á skrifstofutíma að
Mörkinni 6, en litlir ruslapokar munu liggja frammi á
bensínstöðvum Olís bráðlega.

Ferðir:

Stikuferðin sem farin verður í Lakagíga helgina 24. til
26. júlí verður nánar auglýst síðar

Fjölskylduferðin verður líklega farin helgina 14. til 16.
ágúst, nánar auglýst síðar.

Ferð með L.Í.V. inn á Lyngdalsheiði er frestað fram í
ágúst, nánar auglýst síðar.

Bjarni ábyrgðarmaður náði 90 km/klst ferð á Land
Rovernum sínum, nánar útskýrt síðar.

Vinnuferðir í Setrið verða helgarnar 17.-19. júlí, 7.-9. og
28.-30. ágúst.  Haustferðir verða kynntar síðar.

Vorfagnaður:

Vorfagnaðurinn var haldinn 23. maí að Sigtúni 3.  Hann
þótti takast mjög vel.  Alls mættu 90 manns, þar af 83 í mat.
Útsendara ritnefndar minnir að skemmtiatriðin hafi verið
frábær.



Síðasti fundur:

Á síðasta fundi vetrarins þann 1. júní talaði Sigurgeir frá
umhverfismálanefnd um: "Frumvarp til laga um stjórn
skipulags- og byggingamála á Miðhálendi Íslands.".  Að mati
nefndarinnar er fátt í frumvarpinu sem við þurfum að óttast.  Í
framhaldi af því spunnust umræður um hvort eigi að læsa
skálum á hálendinu og sýndist þar sitt hverjum.

Á eftir umræðunum kynntu "Bílabúðar Benni" og
"tæknimenn Toyota" innan klúbbsins niðurgír í Toyota.

Því næst steig í pontu Andrés Arnalds frá
Landgræðslunni og flutti merkilegt erindi um landeyðingu.
Þar kom meðal annars fram að þrjár til fjórar milljónir hektara
lands hafa eyðst síðan land byggðist og að jarðvegur hérlendis
er álíka fokgjarn og á tunglinu.  Andrés sagði einnig að við
landnám var u.þ.b. 25% landsins skógi vaxið en nú u.þ.b. 1%.
Fram kom einnig að bændur ráða um 80% landsins með
einum eða öðrum hætti.  Andrés sagði að lokum að samstarf
við áhugasamtök um land allt hafi aukist mikið og sagðist
hann sjá fyrir sér samstarf við Ferðaklúbbinn t.d. þannig að
klúbbfélagar sameinuðu starf og ánægju með því að sá
smáræði í ferðum sínum eða flyttu efni á staði sem erfitt er að
komast á og tók hann fram svæðin vestan og sunnan
Langjökuls.

Í lok fundarins lagði Halldór í Hátækni til að klúbburinn
styrkti formann og aðra fyrirmenn klúbbsins til ferðalaga á
vegum hans, sem þeir hafa hingað til kostað sjálfir.  Í
framhaldi af því spunnust fjörugar umræður og var málinu
loks vísað til stjórnar.



Stjórn:

Formaður:  Árni Páll Árnason  hs:814041
 Gjaldkeri:  Herdís Eyjólfsdóttir  hs:677262
       Ritari:  Ásgeir Böðvarsson  hs:671814

       Meðstjórnendur:  Ásgeir Þorvaldsson  hs:44410
    Jón Bergsson  hs:98-22196

Ritnefnd:

Bjarni Gunnarsson  hs:91-71479  vs:985-28630.
Emil Borg  hs:91-73701  fax:91-611788.
Helgi Valsson  hs:91-620463  vs:91-694199.


