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Næstu fundir
Reykjavík: Fundur verður haldinn mánudaginn 8.júní að Hótel Loftleiðum kl. 20,00.

Fundarefni: Fjölskyldudagurinn ræddur,myndasýning ofl.
Suðurnesjadeild(Jeppavinafélagið): Fundur verður haldinn fimmtudaginn x. júní, í 

Björgunarsveitarhúsinu Holtsgötu Njarðvík kl 20,30.
Fundarefni:

Vesturlandsdeild: Fundur verður haldinn mánudaginn x. júní á Langasandi kl. 20,00.
Fundarefni:

Vestfjarðadeild: Fundur verður fimmtudaginn 4. júní í Kívanishúsinu Ísafirði  kl. 20,00.
Fundarefni: Sumarstarf rætt.

Húnvetningadeild: Fundur verður haldinn 4. júní í Hjálparsveitarhúsinu kl. 20,30.
Fundarefni: Aðalfundur, venjulega aðalfundarstörf.

Skagafjarðardeild: Fundur verður haldinn föstudaginn 12. júní á Pollanum kl. 20,30.
Fundarefni: Myndasýning.

Eyjafjarðardeild:Fundur verður haldinn 2. júní að Furuvöllum 3, efri hæð og kl. 20,00.
Fundarefni: Vinnuferð helgin 6.-7. júní.

Húsavíkurdeild: Fundur verður haldinn 1. og 3. sunnudag í hverjum mánuði, fundir eru 
haldnir út í Höfða og hefjast kl. 20,00.

Fundarefni:
Suðurlandsdeild: Fundur verður þriðjudaginn x. júní í Tryggvabúð kl. 20,30.

Fundarefni:
Fax ritnefndar 872 1454

Ritnefnd
Halldór Jóhannsson  Hs: 553 9352 GSM 897 1020 e mail hj@centrum.is

Soffía E. Björgvinsdóttir  Hs: 553 2362  e mail isafold@isholf.is
Helgi Valsson Hs: 562 0463 e mail hev@caa.is

Fax ritnefndar 872 1454
Skrifstofa Ferðaklúbbsinns 4x4 er að Mörkin 6

 sími og myndsendir 568-4444
Munið opna húsið öll fimmtudagskvöld að Mörkinni 6 kl.20:30

Heimasíða klúbbsins er  http://rvik.ismennt.is/~4x4/

Skagafjarðardeild verður með bjórkvöld á Pollanum föstudaginn 12. júní kl
20.30. Bjór og pizzur á góðu verði. Menn eru hvattir til að koma og ákveða
hvað gera á í sumar.

Bjórkvöld



Aðalfundur árið 1998
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4 x 4 var haldinn að Hótel Loftleiðum
mánudagskvöldið 4. maí 1998.

Fundurinn var að þessu sinni haldinn í Víkingsal Hótel Loftleiða.
Oddur Einarsson formaður Ferðaklúbbsins 4x4 setti fundinn og stakk
upp á Alberti Sveinssyni sem fundarstjóra og Ólafi Ólafssyni sem
fundarritara og voru þær tilnefningar samþykktar.

Albert Sveinsson sté í ræðustól og hóf fundinn á lestri fyrirhugaðrar
fundargerðar.
Því næst gaf Albert Oddi Einarssyni orðið undir liðnum:
Skýrsla stjórnar:
Oddur kom víða við í máli sínu. Sagði hann síðasta starfsár hafa verið
viðburðarríkt og krefjandi. Það mál sem hæst bar var þó
stefnumótunarvinnan sem unnin var á síðasta sumri.
Þá stóð umhverfisnefnd fyrir hópferð í Þórsmörk til gróðursetningar og
áburðardreifingar.
Sumarhátíðin var að þessu sinni haldin í Hólaskjóli á Fjallabaksleið í
mikilli rigningu og fjölskylduhátíðin í Setrinu  að vanda.
Landsfundur klúbbsins var haldinn í Setrinu og komu þar saman
forsvarsmenn flestra deilda klúbbsins.
Árshátíðin var haldin í október með kvöldverði og skemmtiatriðum í
Félagsheimili Álftaness.
Hjálparsveitin  efndi til nýliðaferðar í Setrið með 18 bílum auk 6
leiðsögubíla.
7 manna nefnd var skipuð til að sjá um undirbúning 10 ára afmælis
Setursins.
Fyrirhugað var að halda jeppadag fjölskyldunnar, en vegna snjóleysis
þurfti að hætta við þann atburð.
Oddur sagði að stjórnin hafi haldið nær 40 stjórnarfundi í Mörkinni.
Þær breytingar urðu á stjórn félagsins að Skúli Tryggvason lét af
störfum í júlí vegna veikinda og kom Sveinn Vignisson í hans stað og í
mars lét Björn Baldvinsson af störfum og kom Birgir Már Georgsson í
hans stað.
Að lokum tilkynnti Oddur að hann léti af störfum sem formaður og
þakkaði félagsmönnum vinsemd og stuðning á síðustu árum.

Næst skýrði Sigþór Karlsson reikninga félagsins.



Sagði hann tekjur hærri en á síðasta ári. Félagsgjald hefði t.d.
innheimtist betur. Tekjur ársins voru 2.871.273.- krónur og gjöld
2.846.721.- krónur þannig að tekjur umfram gjöld voru 24.552.- krónur.
Sjöundi liður var skýrslur kjörinna nefnda.
Fyrstur kom upp Halldór Jóhannsson úr ritnefnd. Hafði hann frá litlu að
segja en sagði þó að ritnefnd hefði verið eins manns nefnd á síðasta
ári. Sagði hann Setrið gefin út hverju sinni í 1000 eintökum.

Annar var Kristján Kolbeinsson úr skálanefnd. Vísaði hann í
ársreikninga félagsins vegna reksturs Setursins.

Þriðji var Jónas Jónasson úr tækninefnd. Sagði hann tækninefndina
ekki hafa gert neitt á árinu.Talaði hann um hvað breyst hefði síðustu ár
og engin vandamál hafa verið síðustu 2 ár.

Fjórði var Sigurður Jónsson úr Hjálparsveit. Sagði hann einungis ½
útkall hafa verið því það hafi komið upp í ferð.
Þá sagði hann frá nýliðaferð og frá jeppadegi sem ekki varð og ferð í
Setrið.

Fimmta var Kristín Jónsdóttir úr umhverfisnefnd. Sagði hún mikið hafa
verið að gera og 13 formlega og fjölda óformlega fundi hafa verið
haldna.
Sagði hún hlutverk umhverfisnefndar vera:
1, Fylgjast með öllu því sem varðar umgengni um landið, náttúruvernd
og skipulagsmál.
2, Tryggja að ekki sé gengið á rétt okkar til að ferðast um landið.
3, Leggja umhverfisverndarmálum lið með því að standa fyrir
landgræðslu og stikuferðum.
4, Stuðla að bættri ímynd klúbbsins út á við.
Sagði hún fyrstu tvö atriðin hafi tekið mesta tíma nefndarinnar.
Þá sagði hún að snemma á síðasta ári hafi komið upp tillögur um skip-
ulag miðhálendisins og síðari hluta vetrar verið lögð fram á Alþingi
ýmis lagafrumvörp og þingsályktunartillögur um málefni
 hálendisins. Þessu hefur verið mótmælt og þeirri skoðun lýst yfir að
miðhálendið skuli vera sameign þjóðarinnar og þar verði ein
stjórnsýslueining með fulltrúum allra sýslna landsins í hlutfalli við
íbúafjölda þeirra. Þá átti umhverfisnefndin fundi með Ólafi Erni
Haraldssyni formanni  umhverfisnefndar Alþingis og Guðjóni Ólafi
Jónssyni aðstoðarmanni umhverfisráðherra. Afrakstur þeirra funda var
sá að reglugerð um akstur á snjó er komin til umhverfisráðherra til



samþykktar.
Umhverfisnefndin stóð fyrir þremur ferðum á árinu. Fyrsta var
landgræðsluferð í Þórsmörk í júní. Fjölskylduhátíðin í Setrinu var að
mestu í umsjá umhverfisnefndar og þriðja ferðin var baggaferð í
október á svæði í Landsveit norðan við Skarfanes. Að lokum sagði
hún að kynna þyrfti og auglýsa starf umhverfisnefndar betur. Ályktun
umhverfisnefndar var borin upp svohljóðandi:  (sjá baksíðu)

Nokkrar minniháttar lagabreytingar voru gerðar. Aðallega
stafsetningar- eða númeravillur auk orðalagsbreytinga.

Níundi liður aðalfundar var kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.

Aðalstjórn:
Formaður: Sigurgeir Þórarinsson
Ritari: Birgir Már Georgsson
Gjaldkeri: Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir
Meðstjórnandi: Björn Þorri Viktorsson
Meðstjórnandi: Þórarinn Guðmundsson
Varamenn: Arnþór Þórðarson og Sigurður Böðvarsson

Ritnefnd:
Halldór Jóhannsson
Helgi Valsson
Soffía Eydís Björgvinsdóttir

Skálanefnd:
Birgir Már Guðnason
Bjarni Waage
Herjólfur Guðjónsson
Ingvi Ragnarsson
Kristján Kolbeinsson

Tækninefnd:
Eiríkur Jónsson
Friðrik Halldórsson
Sigurður Birgir Sigurðsson
Vilhjálmur Freyr Jónsson
Örn Jónsson

Hjálparsveit:
Bergþór Júlíusson



Guðmundur L. Kristjánsson
Magnús Halldórsson
Sigurður Jónsson
Steinmar Gunnarsson

Umhverfisnefnd:
Ásgeir Kristinsson
Gunnar Hróðmarsson
Kristín Jónsdóttir
Lára Sigurþórsdóttir
Sigurður Helgason

Árbúðarnefnd:
Edvald Geirsson
Sigurjón Sigurðsson
Sveinn Vignisson

Endurskoðendur:
Albert Sveinsson
Ómar Sigurðsson

Sigurgeir Þórarinsson, nýkjörinn formaður bar upp tillögu um óbreytt
félagsgjald, 3.000.- kr. Tillagan var samþykkt með lófataki.

Svohljóðandi tillaga var borin upp af Oddi Einarssyni fráfarandi for-
manni:
Tillaga borin upp á aðalfundi Ferðaklúbbsins 4x4, 4. maí 1998.
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 samþykkir að sótt verði um leyfi fyrir
stækkun á Setrinu, skála félagsins, hjá byggingafulltrúanum í
Árnessýslu.
Reykjavík, 16. apríl 1998. F.h. stjórnar Ferðaklúbbsins 4x4.
Oddur Einarsson.
Tillagan var samþykkt.

(Þetta er gengið í gegn, byggingarfulltrúi Árnessýslu hefur samþykkt al-
lar breytinga og líka leyfi fyrir stækkun skálans.)(innskot ritstjóra)

Þá bar Sigurður Jónsson upp tillögu svohljóðandi:
Tillaga til aðalfundar. Ég undirritaður, Sigurður Jónsson, félagsmaður í
Ferðaklúbbnum 4x4 geri hér með eftirfarandi tillögur:
Að klúbburinn muni standa fyrir skipulögðum ferðum fyrir félagsmenn.



Að kosið verði í þriggja manna nefnd sem starfi í sumar og setji fram í
upphafi vetrarstarfs, grunn að starfsreglum sem menn verða að fara
eftir ef þeir hyggjast skipuleggja ferðir í nafni klúbbsins.
Tillagan var samþykkt með lófataki.
Þessari tillögu var vísað til stjórnar sem skipi í nefndina.

Oddur Einarsson bar upp eftirfarandi tillögu:
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 4. ami 1998 samþykkir að veita
fjárhæð allt að 700.000.- kr. til kaupa á nýrri rafstöð í Setrið, skála
félagsins.
F.h. stjórnar. Oddur Einarsson.
Tillagan var samþykkt.

Að þessu loknu fékk fundarstjóri leyfi fundar að fundarritari fengi leyfi til
að færa fundargerðarbók eftir á, þakkaði fundargestum og sleit fundi.
Fundi var slitið klukkan 23. 18

Ólafur Ólafsson fundarritari.

Hvað gerum við saman í sumar.
Fyrst er það að nefna að helgina 19-21. júní er
Landgræðsluferð í Þórsmörk.
Síðan er hin árlega sumarsamkoma hálfum mánuði fyrir
Verslunarmannahelgi og að lokum er fjölskylduhátíðin
haldin í Setrinu hálfum mánuði eftir sömu
Verslunarmannahelgi.



Pistill fra Umhverfisnefnd

Gleðilegt sumar góðir félagsmenn og farsælt nýtt starfsár
ferðaklúbbsins 4x4. Af umhverfisnefnd er það að frétta að
hún hélt frækilega völdum á aðalfundi klúbbsins og er nú
tekin til við að skipuleggja starf sitt á árinu. Margt er á döfinni
hjá nefndinni og verður það ekki allt tíundað hér heldur minnt
stuttlega á þá atburði í sumar og haust sem menn þurfa að
punkta hjá sér og gefa sér tíma til að taka þátt í.

Fyrst ber að telja Landgræðsluferð í Þórsmörk sem farin
verður 19-21.júní n.k. Þessi ferð var farin í fyrsta sinn í fyrra
og tókst þá mjög vel. Fyrirkomulag ferðarinnar í ár verður
með svipuðu sniði og í fyrra þar sem hið góða mottó "Vinna
lítið, skemmta sér mikið" verður allsráðandi. Nefndin mun
ekki standa fyrir hópferð úr Reykjavík heldur kemur fólk sér
inn í Mörk á þeim tíma sem því hentar en þar verður frátekið
tjaldsvæði fyrir hópinn þar sem hann mun safnast saman.
Upp úr hádeginu á laugardeginum munum við svo hitta
Guðjón Magnússon frá Landgræðslunni og mun hann stýra
hópnum í vinnu við að dreifa grasfræi og planta birkitrjám í
suðurhlíðar Þórsmerkurranans. Mun þessi þægilega og
skemmtilega vinna standa eitthvað fram eftir degi. Um
kvöldið verður svo sameiginleg grillmáltíð í boði klúbbsins
með tilheyrandi glaum og gleði eins og ferðaklúbbsfólki er
einu lagið. Skráning í
ferðina mun fara fram á félagsfundi í júní og á opnum húsum
í Mörkinni á fimmtudögum fram að ferðinni. Mjög mikilvægt
eða í raun algrlega nauðsynlegt er að fólk skrái sig í ferðina
vegna sameiginlegrar máltíðar og tjaldsvæða en tekinn hefur
verið frá ákveðinn fjöldi svæða og þeir sem fyrstir skrá sig fá
fyrstir svæði. Vonumst við eftir að sjá sem allra flesta með
okkur í þessa skemmtilegu ferð sem er hvortveggja í senn
vinnuferð fyrir alla fjölskylduna og
útilega á eitt fegursta svæði landsins.



Fastir liðir í sumarstarfi klúbbsins hafa undanfarin ár verið
Sumarhátíðin haldin hálfum mánuði fyrir
Verslunarmannahelgi nú 17-19.júlí og Fjölskylduhátíðin í
Setrinu sem í ár verður með veglegra móti vegna 10 ára
afmælis Setursins.
Umhverfisnefnd hefur á liðnum árum staðið fyrir stikun slóða
í kringum Setrið í þessari ferð en þar sem hún verður nú
með nokkuð öðru sniði en verið hefur mun stikun í kringum
Setrið ekki verða á dagskrá þetta árið. En við ætlum ekki
alveg að sleppa stikunum.

Stikuferðir í samvinnu við sjálfboðaliðasamtökin hafa verið
farnar á vegum umhverfisnefndar. Reyndar varð ekki af slíkri
ferð í fyrra sökum áhugaleysis sjálfboðaliðanna og anna hjá
meðlimum umhverfisnefndar. Nú er fyrirhugað að bæta úr
enda áhuginn kominn í sjálfboðaliðana og nefndin sér sér
fært að koma slíkri ferð inn í þétta sumardagskrá klúbbsins
seint í ágúst eða byrjun september. Undirbúningur þessarar
ferðar er á frumstigi og verður hún nánar auglýst síðar.

Helgina 25-27.september verður svo sýning klúbbsins í
Laugardalshöllinni og hefur umhverfisnefnd hafið undirbún-
ing þess sem hún ætlar þar fram að færa til kynningar á
starfi sínu.

Ef litið er síðan enn lengra fram á haustið mun hin árlega
baggaferð verða á dagskrá í október en nú skal hér staðar
numið og að lokum vil ég hvetja alla til að taka þátt í
sumarstarfi klúbbsins og hefja það með því að koma með
okkur í Þórsmörk.

Með ósk um gott ferðasumar
f.h. Umhverfisnefndar

Kristín Jónsdóttir.



Umhverfismál verða ávallt mikilvægari og sýnilegri á Íslandi. Enda
engin furða, við Íslendingar erum háðari því að halda nátturu landsins
hreinni og ómengaðri en flestar aðrar þjóðir. Nægir þar að  nefna hvað
háðir við erum því að fiskimiðin séu ómenguð, og hve mikilvægt það er
fyrir ferðaiðnaðinn að landið sé hreint og ómengað. Fyrir okkur íslendinga
er það einnig mjög mikilvægt að halda náttúru landsins hreinni og óspjal-
laðri, enda erum við miklir ferðamenn og njótum þess flest að ferðast um
óbyggðir og hálendið. Þetta á ekki síst við klubbfélaga í 4x4 og aðra sem
hafa tök á því að kynnast nátturufegurð landsins, nokkuð sem fæst lönd
Evrópu bjóða uppá lengur, enda er álfan meira eða minna skipulögð að
fullu með öllum þeim girðingum og vegakerfum sem hindra öll ferðalög
um villta og óspillta náttúru.

Við hjá Olís leggjum mikla áherslu á nátturuvernd og umhverfismál.
Félagið hefur frá árinu 1992 verið í samstarfi við Landgræðsluna og
fjölmörg áhugafélög um uppgræðslu og skógrækt og reitt fram
rúmlega 50 milljónir króna til landgræðslustarfs á tímabilinu. Meðal an-
nara félaga hefur Olís átt gott samstarf við 4x4 klúbbinn undanfarin ár.
Landgræðsluferðir á vorin og haustin hafa verið fastir liðir í
samstarfinu. Nú í sumar er fyrirhuguð landgræðsluferð (ath
hvenær..........) og mun Olís leggja fram áburð og fræ til starfsins. Í
haust verður farin hin hefðbundna baggaferð en framlag Olís hefur falist í
fríu eldsneyti á alla bíla sem fara þá ferð og ís á alla "línuna" hjá Ingvari
umboðsmanni Olís á Selfossi!!

Þess má geta í lokin að Olís hefur gefið út metnaðarfulla
umhverfisstefnu þar sem ma er stefnt að því á árinu 1998 að um 95% af
öllu sorpi sem verður til við starfsemi félagsins verði endurunnið eða
komið í endurvinnslu. Einnig má geta þess að Olís er eina olíufélagið
sem bæði selur hreinsiefnabætt bensín og brennisteinssnauða dísilolíu á
öllum sínum stöðvum, bæði Olís og ÓB stöðvum, en þessar
eldsneytistegundir leiða til mun minni hlutfalls mengandi efna í
útblæstri en hefðbundið eldsneyti. Einnig má nefna að Olís býður nú á
öllum sínum stærstu stöðvum "umbúðalausa" sölu á rúðuvökva, froslegi
og smurolíu og hefur það eitt sér sparað um 200 þúsund plastbrúsa á
einu ári.

Thomas Möller, framkvæmdastjóri markaðssviðs Olís

OLÍS, UMHVERFIÐ OG 4X4



Auglýsingar
TIL SÖLU:

ÓSKAST TIL KAUPS:

Eftirtaldir hlutir úr Nissan
Pathfinder (Terrano) 1992 til sölu
v.breytinga:
1 st. stýritölva (MECM-V181 1
2206) , 4 st. álfelgur 15 x 7", 6
gata, 4 st. slitin 31" BF Goodrich
AT dekk fylgja, 4 st. brettakantar
(svartir), 4 st. demparar, með 2
rafstillingum, 2 st. sílsalistar,
svartir, Þetta eru allt originalhlutir
nema sílsalistarnir.
Uppls. 561 1911 hs, 550 6361 vs 

Kristján.

35" BF-Goddridge á 6gata felgum
(4stk), aðeins ekin á malbiki
ca.2mán. Vill gjarnan skipi á 38"
Mudder negldum
 Uppl.s. 461 2911                    Ari.

Vantar gírkassa með öllu tilheyrandi,
svinghjóli, kúplingshúsi,
petalabrakketti o.s.f.v. í litlan
Cherokee árg.1987 fyrir 4.0 l vélina.
Er að taka sjálfskiftinguna úr.
Uppl.s.452 4019, 895 8323.

Björn.

Nú er að verða síðustu forvöð að stinga upp á bílum fyrir
sýninguna í haust. Enn vantar tillögur að bílum, bæði úti
og inni. Ef þið vitið um bíla sem þið teljið eiga erindi á
sýninguna þá vinsamlegast látið okkur vita. Erum í
Mörkinni 6 á fimmtudagskvöldum frá 20.30 - 22.30.
Einnig er hægt að ná í okkur heima við á kvöldin.

Steinmar: s.564 1037
Benedikt: s.567 6693
Heiðar: s.564 4066
Jóhann:s 554 2054

Bílavalsnefnd 4x4



Ályktun umhverfisnefndar

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4, haldinn fjórða maí 1998 skorar á
yður, herra forsætisráðherra Davíð Oddsson, að hlutast til um að
afgreiðslu hins mjög umdeilda frumvarps til sveitarstjórnarlaga verði
frestað til hausts.

Almenn umræða um þann þátt frumvarpsins er hálendi Íslands
viðkemur er rétt að hefjast í þjóðfélaginu og er brýnt að hún verði
ítarlegri. Málið er mikilvægt og því verður að vanda mjög til
setningar laganna.

Ferðaklúbburinn 4x4 ályktar að miðhálendið skuli vera ein
stjórnsýslu og skipulagseining. Auk þess telur klúbburinn að
frumvarpið í núverandi mynd mismuni mjög rétti landsmanna eftir
búsetu til þess að hafa áhrif á þróun þess. Afar óeðlilegt er að færa
allt vald er viðkemur stjórn og skipulagi hálendisins í hendur 42
sveitarfélaga með 4% íbúa landsins.

Ferðaklúbburinn 4x4 lýsir sig reiðubúinn til að koma að lausn þessa
máls á hvern þann hátt er geti leitt til farsællar lausnar sem flestir
Íslendingar geti sætt sig við.

Ályktunin var samþykkt samhljóða og var nýrri stjórn falið að senda
hana til Davíðs Oddssonar forsætisráðherra.

Frumvarpið hafði ekki verið afgreitt sem lög frá Alþingi þegar blaðið
fór í prentun, en afstaða ríkisstjórnarinnar er skýr: frumvarpið skal í
gegn ásamt þjóðlendufrumvarpinu. Félagið verður því að einbeita
sér að næsta máli, þ.e. skipulagi hálendisins. Ferðaklúbburinn ætti
því að setja sér skýr markmið varðandi skipulag þeirra svæða sem
eru félagsmönnum mikilvægust og koma þeim sjónarmiðum á fram-
færi m.a. við umhverfisnefnd Alþingis og umhverfisráðherra.


