
Aðalfundur árið 1988
Aðalfundur, haldinn á Hótel Holiday Inn, mánudaginn 6. júní kl. 20,00.

Fundarstjóri var kjörinn Sævar Reynisson og fundarritari Jakob Þorsteinsson.
Fyrst var lesin skýrsla formanns, síðan skýrsla gjaldkera og skýrsla skálanefndar.
Ræddar lagabreytingar, kosning stjórnar og ákveðin félagagjöld. Eftir kaffi voru rædd
önnur mál.
Í skýrslu formanns kom fram að þessi stjórn var kosin þann 2. 3. 1987, og hafi því setið
frekar lengi. Hafa verið haldnir alls 16 stjórnarfundir.
Mál sem þessi stjórn vann að má t.d. nefna jeppasýningu, sem haldin var í Reiðhöllinni í
Víðidal dagana 16. til 18. okt. 1987.
Fyrirhugað var að halda þessa sýningu að vori 1987, en uppúr áramótum var ákveðið
að fresta henni fram á haustið.
Á þeim tíma var kannaður sá möguleiki að fá Monster trukk til sýningar, en sá kostur
reyndist of dýr.
Ýmis mál komu upp, t.d. um auglýsingar á bílunum. Leystust þau með því að hver
sýningarbíll fékk greiddar 5.000 krónur fyrir þátttöku.
Á miðvikudeginum fyrir sýninguna kom upp ágreiningur um rekstur veitingasölunnar.
Taldi forstöðumaður reiðhallarinnar að það væri í þeirra höndum, en sýningarnefnd
félagsins taldi það þeirra. Talið var að veitingasalan myndi gefa ákveðnar tekjur.
Munaði nú minnstu að upp úr slitnaði. Var þá ákveðið að fá lögfræðing í málið og
leystust þau með því að félagið fékk að halda húsinu með smá aukagreiðslu.
Alls voru um 47 bílar á sýningunni auk 16 fyrirtækja sem sýndu búnað fyrir bíla og til
ferðalaga.
Sýningin hófst föstudaginn 16. okt. kl. 4.
Um 4 þúsund manns greiddu sig inn á sýninguna.
Guðni Ingimarsson, áasamt fleiri félögum hafa verið að vinna í reglugerðum um
breytingar á torfærubifreiðum í samráði við Bifreiðaeftirlitið.
Skemmtinefnd var kosin á þessu vori og var haldin vorfagnaður í veitingasal að
Sigtúni 3. Um 100 félagar mættu á þennan fagnað og heppnaðist hann frábærlega vel.
Þessi stjórn hefur haldið 12 félagsfundi. Hafa verið haldin fjölmörg erindi. Má þar nefna
t.d. erindi um náttúruvernd sem Þóroddur þóroddsson hélt auk fjölda annarra erinda.
Skýrsla gjaldkera. Tekjur: 592.834.-, Gjöld: 448.956.-. Tekjur umfram gjöld:
143.878.-. Vegna sýningar: Tekjur:1.944.894.- Gjöld:1.064.585.- Hagnaður af
sýningu: 880.309.- Til ráðstöfunar til skálabyggingar: 875.178.-.
Skýrsla skálanefndar. Eftir að neitun um skálastæði við Laufafell kom var farið að
kanna annað skálastæði. Eftir að hafa grandskoðað kort af hálendi landsins hélt
skálanefnd ásamt fleirum í ferð um svæðið sunnan Hofsjökuls, því þar sýndist einna
mestur skortur vera á skálum.
Staður er nefnist Kisubotnar varð fyrir valinu.
Var farið í að afla leyfis fyrir byggingu skálans, og fékkst leyfi hjá Náttúruverndarráði
og Skipulagsstjóra Ríkisins.
Teikningar hafa verið gerðar og kynntar félagsmönnum á maífundi 1988. Þar voru þær
bornar undir atkvæði og samþykktar.
Rétt fyrir aðalfund kom bréf frá Náttúruverndarnefnd Rangárvallasýslu um að leyfi
fengist fyrir skálabyggingu norðan Laufafells.



Þetta breytir mjög öllum áformum nefndarinnar um skálabyggingu nú í sumar. Nefndin
er sammála um að með tilliti til breyttra forsendna séum við tilneydd að seinka
byggingu skálans um eitt ár og skoða betur hvar nákvæmlega eigi að reisa skálann.
Kostnaðaráætlun skálabyggingar: c.a. 768.000.-. Síðan reiknast til að kosti um 3. til
400 þúsund krónur til að klára skálann.
Engar lagabreytingar komu fram á fundinum.
Síðan fór fram kosning stjórnar. Í stjórn voru kosnir:

Formaður: Friðrik Halldórsson
Ritari: Þorgrímur St. Árnason
Gjaldkeri: Ólafur Ólafsson
Meðstjórnandi: Jakob Þorsteinsson
Meðstjórnandi: Kristín Sigurðardóttir

Úr stjórn fóru þeir Þorvarður Hjalti Magnússon, Árni Brynjólfsson og Eiríkur
Kolbeinsson.
Í áróðursnefnd voru kosnir þeir Eyþór H. Ólafsson og Þorvarður Hjalti Magnússon.
Tillaga kom frá stjórn um að félagsgjöld verið þau sömu og árið áður og var það
samþykkt.
Endurskoðendur voru kosnir þeir Snorri Ingimarsson og Jón G. Ingvason.
Í lagabreytinganefnd voru kosnir þeir Garðar Skaptason, Kristján Jónsson, Þorvarður
Hjalti Magnússon og Snorri Ingimarsson.
Tillaga kom frá stjórn um að kosið yrði aftur í skálanefnd.
Í skálanefnd voru kosnir Kristinn Kristinsson, Ragnar Kristinsson, Ólafur Ólafsson,
Gunnar Sighvatsson, Kjartan Pálsson, Brynjólfur Sigurðsson, Jakob Þorsteinsson,
Sveinbjörn Halldórsson og Ásgeir Böðvarsson. Kristinn Kristinsson var kosinn
formaður.
Nú hófust umræður um önnur mál. Mjög fjörugar umræður hófust um staðsetningu
skálans. Komu nú ýmsar tillögur um skálastæði.

Undirritaður leggur til við aðalfund, haldinn 6. júní 1988 að stjórn klúbbsins verði
falið í samvinnu við skálanefnd a’ reisa skála samkvæmt samþykktum teikningum í
Kisubotnum sunnan Hofsjökuls. Jafnframt skal stjórn félagsins vinna áfram að
athugunum á staðarvali fyrir skála er klúbburinn kynni að reisa í nánustu framtíð.

Jón Grétar Ingvarsson

Ég undirritaður geri það að tillögu minni að staðsetning skála verið borin undir
f´lagsfund, sem boðað verður til breytinga til félagsmanna.

Eiríkur Kolbeinsson

Undirritaður leggur til við aðalfund að tillaga Eiríks Kolbeinssonar verði vísað frá.
Þar sem veik von er um að leyfi fáist fyrir staðarvali við Laufafell.

Arnberg Þ.

Voru þessar tillögur ræddar fram og aftur og fleiri mál í sambandi við skálabyggingu.

Fundi lauk um kl. 23.30
Ritari.


