
Aðalfundur árið 1987

Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum mánudaginn 2. mars 1987.

Fundur hófst um kl. 20.00
Fundarstjóri var kjörinn Snorri Ingimarsson og ritari var Jakob Þorsteinsson.
Fyrst var lesin skýrsla formanns, síðan skýrsla gjaldkera, ræddar lagabreytingar,
kosning stjórnar og ákveðin félagagjöld. Eftir kaffi voru rædd önnur mál.
Í skýrslu formanns kom fram að þessi stjórn hafi haldið 22 stjórnarfundi og m.a. rætt
um byggingarmál og fjáröflunarleiðir. Einnig voru haldnir fundir með Bifreiðaeftirlitinu.
Formaður ræddi um ferðina yfir Sprengisand og þá fjáröflun, sem henni var tengd.
Ákveðið var að fá einhvern til að kaupa ferðina, og einnig átti að vera bílasýning á
Akureyri.
Formaður ræddi um þau mistök og vandamál, sem upp komu í ferðinni. M.a. vandamál
í sambandi við ákveðna bíla og umgengni í skálanum.
Einnig ræddi formaður útgáfu félagsblaðsins, sem von er á að skili hagnaði.
Þá ræddi formaður fyrirhugaða sýningu, sem halda á í sumar, og um ákveðna áhættu,
sem henni fylgir. Í skýrslu gjaldkera kom fram að tekjur og eignir voru krónur 113.683
en gjöld krónur 115.864. Tap var krónur 2.180 á árinu.
Félagar voru 187 og 131 hafði greitt árgjald.
Síðar voru ræddar lagabreytingar.
Tillaga var um að aðalfundur verði haldinn í júní ár hvert og reikningsárið fylgdi
aðalfundi.
Einnig var tillaga um að stjórnin gæti vikið félögum úr klúbbnum ef þeir stofnuðu
hagsmunum félagsins í hættu, og að hægt væri að fylgjast með hverjir gengju í félagið.
Tillögurnar voru báðar samþykktar.
Næsta mál var kosning stjórnar. Tillaga var um að Friðrik Halldórsson yrði formaður,
Árni Brynjólfsson gjaldkeri, Þorgrímur Árnason ritari, Eiríkur Kolbeinsson
meðstjórnandi og Þorvarður Hjalti Magnússon meðstjórnandi.
Voru þeir kjörnir með lófataki.
Endurskoðendur voru endurkjörnir Snorri Ingimarsson og Jón Ólafsson.
Í laganefnd voru endurkjörnir Garðar Skaptason og Bjarni Guðmundsson.
Næsti liður var að ákveða félagsgjöld. Gjaldkeri kom með tillögu um að árgjald yrði
2.000.-  krónur.
Fundarmenn komu með ýmsar tillögur, m.a. um að tekið yrði upp “inntökugjald”, en
það var ekki samþykkt. Að lokum var tillaga gjaldkera samþykkt.
Rætt var um hvort halda ætti ákveðna kynningarfundi fyrir utanfélagsmenn, eða hvort
félagsmenn mættu koma með gesti. Einnig var rætt hvort utanfélagamenn skyldu greiða
kaffigjald.
Næst á dagskrá var kaffihlé, enda var kaffið farið að kólna.
Eftir kaffihlé upphófust mjög fjörugar umræður um Sprengisandsferðina, og sýndist sitt
hverjum.
Ákveðið var að ferð eins og þessi yrði aldrei aftur farin, en þó þyrfti að fara aðra ferð
með færri bíla til að ljúka ferðinni og standa við gerða samninga við Stöð 2 og
Bílaklúbb Akureyrar.
Fundi var slitið um klukkan hálf tólf.

Ritari.


