
Aðalfundur árið 1993
Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum, mánudaginn 3. mai  kl. 20,00.
Fundarstjóri var kosinn Albert Sveinsson og fundarritari Ólafur Ólafsson.
Fyrsta mál á dagskrá var skýrsla formanns, Árna Páls Árnasonar.
Í skýrslu sinni rakti hann framkvæmdir í félaginu á síðasta ári, ásamt áformum
framkvæmda á því næsta.
Hann sagði frá framkvæmdum félagsins í Mörkinni þar sem félagið hefur fengið fast
aðsetur í húsnæði Ferðafélags Íslands þar sem félagið leigir rishæðina ásamt Íslenska
Alpaklúbbnum og Jöklarannsóknarfélaginu.
Þá rakti hann framkvæmdir félagsins í Árbúðum.
Þá kom hann inn á plastpoka sem félagið lét útbúa í samvinnu við Landvernd og OLÍS
og sagði frá athöfn í Mörkinni þar sem umhverfisráðherra, Eiði Guðnasyni var afhentur
fyrsti pokinn.
Þá kom hann í ræðu sinni inn á stikuferð í samvinnu við Sjálfboðaliðasamtökin um
Náttúruvernd, fjölskylduferð Ferðaklúbbsins og E.E.S samningamál.
Þá rakti hann skálamál þar sem smíði á Setrinu lauk á líðasta ári.
Nýjar deildir sem stofnaðar voru á síðasta ári.
Þá sagði hann frá 10 ára afmæli Ferðaklúbbsins á þessu ári og mynntist á afmælisfund í
mars, fjölskyldudag Ferðaklúbbsins og Bílabúðar Benna og fyrirhugaða kvikmynd.
Að endingu sagði hann mikið starf hafa verið unnið í félaginu á síðasta ári.
Að þessu loknu áttu að fara fram umræður um skýrslu stjórnar, en enginn tók til máls.
Næst á dagskrá var skýrsla gjaldkera, Herdísar Eyjólfsdóttur.
Í upphafi var dreift úrprentun á reikningsuppgjöri.
Í byrjun leiðrétti gjaldkeri dálkinn “gjöld umfram tekjur”, þar sem rétta talan átti að
vera 1.196.347,90.
Þvínæst sagði hún að u.þ.b. 2/3 félaga á Reykjavíkursvæðinu hafa greitt félagsgjöld sín,
eða ca. 400 félaga.
Helstu kostnaðarliðir voru taldir: árshátíð, fjölskyldudagur og félagatal.
Vaxtatekjur væru innfærðar, en ekki útleystar.
Uppgjör sýndi tap á rekstri félagsins miðað við innkomin félagsgjöld og rekstrargjöld.
Rekstrarkostnaður var einkum á Setrinu og Mörkinni.
Verðmætaaukning var upplýst 230.003.- krónur í Setrinu.
Þá upplýsti Sveinbjörn Halldórsson að rekstrarkostnaður í Setrinu væri m.a. olía og
fleira, en fáar gistinætur hefðu skilað sér.
Rætt var um að rekstrarkostnaður á Mörkinni ætti að dreyfast í 2 ár og Árbúðir í 5 ár,
eða lengd leigusamnings.
Bjarni endurskoðandi upplýsti að reikningar væru allir réttir, en illa uppsettir vegna
lítils tíma í uppfærslu, enda reikningar áritaðir með þeim fyrirvara.
Steingrímur Friðriksson áréttaði að kostnaði við Árbúðir yrði dreyft í 5 ár.
Jón Bergsson gagnrýndi endurskoðendur fyrir uppsetningu á reikningsuppgjöri.
Þessu næst voru efnahagsreikningar yfirfarnir.
Upplýst var að bankabækur hefðu verið eyðilagðar og fjármunir af þeim notaðir til
greiðslu reikninga. Þá kom í ljós að reikningur var óinnheimtur vegna hjálparsveitar, en
ein ferð hafði ekki fengist greidd, og væri sú ferð vegna Hauks Sveinssonar o.fl..
Þá væru óseldir bolir, könnur og grillmerki.
Þá var rætt um mælitæki fyrir tækninefnd og skuld í Glit út af drykkjarkönnum sem
þarf líklega ekki að greiða.



Benedikt Eyjólfsson kom nú með þá tillögu að skipuð yrði 5 til 10 manna nefnd til að
yfirfara reikninga.
Ragnar Kristinsson spyr hvað sé mikið til af peningum. Svarað var að það væri
kringum 2 milljónir, en félagið væri búið að skuldbinda sig til greiðslu, m.s. vegna
kvikmyndar.
Nú tók fundarstjóri til máls og tilkynnti að hann hefði kynnt sér að þessi aðalfundur
væri rétt boðaður. Einnig skýrði hann uppsetningu á reikningsuppgjöri, því
endurskoðendur og gjaldkeri hefðu unnið frá kl. 9 kvöldið áður og til kl. 6 um nóttina
og síðan í framhaldi þá um daginn. Sagði hann að bókhald væri vel og
samviskusamlega unnið, en kunnáttu skort til endanlegs frágangs, enda um
áhugamannafélag að ræða.
Þessu næst voru leyfðar umræður.
Ómar Sigurðsson spurði um stöðu vegna skála, þar sem yfirlit sýndi minni tekjur og
meiri kostnað milli ára. Sagt var að skálanefnd svari þessu síðar. Þá átaldi hann að ekki
kæmu fram styrkir til félagsins, t.d. 200.000.- kr. frá OLÍS, Styrkur frá Pokasjóði og
styrkur frá Bílabúð Benna.
Einnig spurði hann um ógreidda reikninga, og útskýrði Bjarni endurskoðandi að það
væri vegna afskrifta á töpuðum reikningum.
Elvar Rúnarsson taldi erfitt að sjá samanburð milli ára, enda reikningsári lokið í lok
apríl og aðalfundur 3. mai, og mætti færa aðalfund eða reikningsár.
Friðrik Halldórsson ræddi um að reikningar væru handfærðir, en taldi rétt að útvega
forrit í tölvu félagsins.
Helgi Valsson spurði hvort ekki mætti færa aðalfund síðar í mai, en ekki hafa hann
fyrsta mánudag mánaðarins.
Emil Borg spurði hver væri aðalkostnaður við fréttabréfið Setrið og var upplýst að það
væri aðallega póstkostnaður og ljósritun, og var ritnefnd hrósað fyrir mikinn dugnað.
Sveinbjörn Halldórsson spurði hvað mönnum væru lengi send gögn sem ekki greiddu
félagsgjöld, og var svarað að þar væru 2 ár, en þetta mætti ræða í liðnum önnur mál.
Jón Bergsson kom í ræðustól og sagði mikil vonbrigði að sjá þetta reikningsuppgjör.
Taldi það rétt, en ákaflega klaufalega gert og mikið ósamræmi í því, og gagnrýndi
endurskoðendur félagsins enn á ný.
Kostnaður vegna Setursins væri ekki sundurliðaður í rekstrarkostnað og gjöld.
Einnig væri samið um leigu á Árbúðum í 9 mánuði á ári í 5 ár. Þá væru hlutir teknir úr
Setri og færðir í Árbúðir.
Einnig væri leigusamningur á Mörkinni í 2 ár og dreifa ætti þessum kostnaðarliðum á
umsamdan tíma.
Þá væru styrkir styrktaraðila ekki teknir fram.
Félagsstarf ekki sundurliðað og ekki sundurliðun á félagsgjöldum milli deilda.
Þá ræddi hann skuldbindingar félagsins og fjárveitingar til fastanefnda.
Að lokum sagðist hann styðja hugmynd Benna.
Að erindi þessu loknu tilkynnti fundarstjóri að vikuhlé yrði gert á aðalfundi, meðan
uppgjör yrði lagfært og taldi að endurskoða yrði einnig uppgjör hjá landsdeildum.

Fundi frestað til mánudags 10. mai kl. 20.00
Framhaldsaðalfundur Ferðaklúbbsins var síðan haldinn mánudaginn 10. mai 1993.
Fundarstjóri, Albert Sveinsson setti fund og tilkynnti að hann þyrfti strax að víkja af
fundi og fá mann í sinn stað. Sagði hann að þar sem þetta væri framhaldsaðalfundur
þyrfti ekki að kanna fundarboðun þar sem síðasti fundur hefði verið löglega boðaður.



Stakk hann upp á Friðrik Halldórssyni, en Ómar Sigurðsson taldi óeðlilegt að
stjórnarmaður væri fundarstjóri. Stungið var þá upp á Ómari sjálfum, Steingrími
Friðrikssyni og Bjarna Gunnarssyni og var Bjarni kosinn fundarstjóri.
Fyrsta mál var að yfirfara reikninga upp á nýtt. Gjaldkeri kom með nýuppsett
reikningsyfirlit, sem var dreift til félagsmanna. Farið var yfir tekjur, gjöld og eignir og
sýnd áritun endurskoðenda.
Síðan fóru fram umræður um reikninga.
Ómar Sigurðsson spyr um auglýsingu í blaði, hvort hún hafi ekki verði innheimt. Jón
Bergsson svarar að sumir reikningar hafi ekki verið sendir út. Þá spyr Ómar hví
borhola við Setrið sé gjaldfærð, en ekki eignfærð. Svarað var að borhola væri
áhættufyrirtæki og væri ákvörðun stjórnar að færa hana svona.
Steingrímur Friðriksson spyr um styrk frá OLÍS, sem var einnig færður í fyrra. Svarað
var að ávísunin hafi komið það seint í bókhald, að hún hafi komið til næsta gjaldkera til
innlausnar.
Emil Borg spyr um kostnað vegna umhverfisnefndar, kr. 75.000.-  Svarað var að það
væri mest vegna auglýsinga.
Ásmundur Þórisson spyr um óinnheimtar tekjur hjá hjálparsveit.
Jón Bergsson segir félagið greiða kostnað og eignast skuld, en í þessu tilfelli sé um
sjómann að ræða, sem erfitt hafi verið að ná í.
Einar Óskarsson spyr um grillmerki, sem selja á fyrir hjálparsveit. Ekki var talið nóg að
staðið að selja þau.
Að þessu loknu vísaði fundarstjóri reikningum til samþykktar og voru þeir samþykkir
samhljóða.
Næsti liður voru skýrslur nefnda.
Emil Borg úr ritnefnd tók fyrstur til máls. Sagði hann ritnefnd hafa starfað óslitið frá
síðasta aðalfundi. Ritnefnd gaf út 13 tölublöð á síðasta ári. Þá sagði hann ritnefnd hafa
lækkað útgáfukostnað með því að vinna sjálfir við ljósritun o.fl. Hann kvartaði undan
því hve erfitt hefði verið að fá efni til birtingar. Að lokum þakkaði hann samstarfið á
árinu.
Næstur var Karl Sigurjónsson úr skálanefnd. (Að vísu kom öll skálanefndin upp). Hann
lýsti vinnuferðum skálanefndar, sem voru 6 að tölu, upplýsti fjölda fólks í hverri ferð
og hvað gert hafi verið. Hann segir vinnu skálanefndar meiri en þá sem unnin er í
Setrinu, því mikið þurfi að vinna í bænum við efnisöflun og fleira. Hann þakkaði öllum,
sem hafa unnið með skálanefnd.
Þá kom skálanefnd inn á þau mál, sem vinna þarf í framtíðinni, vinna við gám, rennur
og frágang við rafmagn.  Laga þarf reykrör, því slegið hefur niður í eldavél. Vinna við
gerefti, hlera og handrið. Útbúa eldunaraðstöðu í viðbyggingu og athuga vatnsmál.
Þá kom skálanefnd inn á umgengni við skálann, því 200 lítrum af  olíu hafi verið stolið
frá eldavél og pottar skálans notaðir  til að bera hana út. Vegna þessa hafi verið
ákveðið að læsa skálanum ásamt gámi, en hafa anddyrið opið.
Friðrik Hallórsson sagði að samt sem áður væri hægt að nálgast olíu, því eldavél væri í
anddyri.
Ásmundur Þórisson stakk upp á að hafa minni tank.
Rætt var um að umgengni þyrfti ekki að vera betri þó húsi sé læst.
Karl sagði skálagjöld hafa innheimtst illa á árinu.
Þessu næst átti að koma upp Snorri Ingimarsson frá tækninefnd. Í hans stað kom
Þorvaldur Hjalti Magnússon. Sagði hann tækninefnd hafa haldið marga fundi, m.a. með
Bifreiðaskoðun, Dómsmálaráðuneyti o.fl. Ákveðið hafi verið í samráði við þessa aðila



að skylda stýristjakka á Toyota og fleiri bíla. Þá væri komin reglugerð um hraðamæla,
og þyrfti að láta skoða þá á viðurkenndu mælaverkstæði.
Þá væri ný reglugerð um gerð og búnað ekki ásættanleg, og  hefðu ýmsar breytingar
tækninefndar verið teknar til greina, en þessi reglugerð er ekki komin út enn þá.
Þá hefði tækninefnd fjallað um EES.
Næstur var Sigurgeir Þórarinsson frá umhverfisnefnd. Sagði hann þetta fyrsta fulla
starfsár umhverfisnefndar. Á þessu ári hafi nefndin látið útbúa ruslapoka og fræpoka til
dreyfingar. Sumt væri farið út, en þó væru til birgðir ennþá.
OLÍS hafi veitt styrk til framleiðslu á pokum. Þá lýsti hann stikuferð í Lakagíga, þar
sem farið var á 23 bílum með 30 félaga úr 4x4 og 30 félaga úr
Sjálfboðaliðasamtökunum. Sagði hann þessa ferð hafa heppnast vel.
Þá hafi verið farin landgræðsluferð á svæði sunnan Þórisjökuls, þar sem sáð var í 2,5
hektara lands.
Þá upplýsti hann hve miklu hafi verið eytt í auglýsingar og sagði að eftir þeim hafi verið
tekið. Hann sagði stikuferð áætlaða 27. ti 29. ágúst n.k. við línuveg  milli Langjökuls
og Skjaldbreiðar og önnur landgræðsluferð fyrirhuguð í september eða oktober. Einnig
yrðu útbúnir litlir ruslapokar til að hafa í bílum. Þá myndi umhverfisnefndin standa að
kynningu á sýningunni í haust.
Þorvarður Hjalti spurði um styrk úr Plastpokasjóði. Svarað var að þeirri umsókn hefði
verið neitað, en Jón Bergsson sagði Suðurlandsdeild hafa sótt um 150.000.- kr. og
fengið úthlutað.
Ragnar Kristinsson spurði hvað væri haft til ákvörðunar um hvar skyldi
stika hverju sinni. Svarað var að 4x4 útvegaði bíla, en Náttúruverndarráð réði
staðsetningu.
Næstur var Þórarinn Guðmundsson úr hjálparsveit. Sagði hann hjálparsveit hafa farið 2
ferðir á árinu. Fyrri ferðin var í Þórsmörk að sækja 2 bíla í eigu Hafþórs
Ferdinandssonar. Farið var á 4 bílum. Ferð þessi var mjög erfið og var mikið tjón á
bílum hjálparsveitarmanna, sem þeir þurftu að bera sjálfir. Seinni ferðin var farin upp að
Hvítárvatni til að sækja 3 bíla. Farið var á 4 bílum og gekk sú ferð mjög vel.
Þá vann hjálparsveitin mikið starf á Jeppadegi Fjölskyldunnar. Var með 8 bíla og 2
vélsleða. Þurfti hjálparsveitin að aðstoða um 100 bíla og varð 1 bíll hjálparsveitarmanna
fyrir skemmdum.
Hann sagði Stál og Stansa hafa gefið hjálparsveit 3 flotgalla í tilefni 10 ára afmælis.
Næsti liður var breytingar á lögum félagsins.
Engar breytingar komu fram.

Næsti liður var kjör stjórnar og nefnda.
Fram kom tillaga um nýja stjórn skipaða eftirtöldum:

Árni Páll Árnason
Jón Bergsson
Ásgeir Þorvaldsson
Helgi Valsson
Ólafur Guðgeirsson

Til vara
Ægir Bjarnason
Edvald Geirsson

Hlaut þessi uppstilling samþykki.
Kjör nefnda:



Skálanefnd, hjálparsveit, tækninefnd, ritnefnd og umhverfisnefnd buðu sig allar fram í
óbreyttu formi og hlutu allar kosningu.
Steingrímur Friðriksson tók til máls í sambandi við Árbúðarnefnd og lýsti starfi hennar.
Ferðaklúbburinn hafi útvegað skálaverði o.fl. Hann lagði til að Árbúðarnefnd yrði lögð
niður og sameinuð skálanefnd. Hún hafi verið stofnuð í upphafi til að standa að
samningum við eigendur  skálans á suðurlandi.
Var því máli vísað til stjórnar.
Næsta mál var umsóknir landsdeilda.
3 deildir höfðu óskað inngöngu í félagið, þ.e. Vestfjarðadeild, Húnavatnsdeild og
Vesturlandsdeild. Ómar Sigurðsson óskaði eftir nánari kynningu á deildunum. Sagt var
í stuttu máli frá því sem fyrir lá. Rætt var um hvað landsdeildir ættu að vera margar og
yfir hvaða svæði þær ættu að ná hver fyrir sig.
Innganga þessara deilda voru allar samþykktar.

Næsti liður var kosning endurskoðenda. Fyrri endurskoðendur voru báðir kjörnir með
lófataki.

Nú var kaffihlé í 15 mínútur og eftir kaffi settist ný stjórn í stóla sína.

Næsti liður var önnur mál.

1, mál. Umhverfisnefnd sótti um 150.000.- kr. til ýmissa þarfa. bent var á að síðasta
fjárveiting væri búin, og gott væri að hafa ákveðin mörk til að byggja á.
Beiðnin var samþykkt.

2, mál. Sótt um 200.000.- kr. til áframhaldandi virkjunar á borholu. Rætt var um að
búið væri að dæluprófa, en þyrfti fé til áframhaldandi framkvæmda.
Beiðnin var samþykkt.

3, mál. Óbreytt félagsgjöld.
Samþykkt.

Næst voru opnar umræður.
Fyrstur var Friðrik Halldórsson og ræddi hann samning um kvikmynd. Samþykkt
félagsfundar lá fyrir um 700.000.- kr. en búið er að gera samning við Óla Örn
Andreasen og Þór Ægisson um gerð myndar fyrir 800.000.- kr.

Annar var Emil Borg og ræddi hann um matar og ferðakostnað skálanefndar upp á
79.000.-  kr. sem væri há tala. Einnig ræddi hann um gám, sem BYKO gaf á sínum
tíma. 3 fyrirtæki fófu flutning með því að setja upp auglýsingaskilti, en þau skilti væru
ekki komin. Þá var hann á móti því að skálanefnd tæki við Árbúðum.

Þriðji var Einar Júlíus Óskarsson. Spurði hann hvort stytta mætti þann tíma, sem
mönnum, sem ekki greiddu félagsgjöld væru send gögn, þ.e. úr 2 árum í 1 ár.

Fjórði var Þórarinn Guðmundsson. Ræddi hann ferðir hjálparsveitar, því bílar
félagsmanna hefðu orðið fyrir tjóni. Ræddi hann um hvort félagið myndi bregðast við
með fjárveitingu til að borga skemmdir, því meðlimir sveitarinnar gætu ekki staðið í



þessum ferðum endalaust bótalaust. Þá kom í ljós að ekki er hægt að kaupa tryggingar
fyrir þessar ferðir.
Þessu var vísað til tækninefndar og stjórnar.

Fimmti var Sveinbjörn Halldórsson. Útskýrði hann matarreikninga. Þá sagði hann frá
fyrirhugaðri sýningu, m.a. áætlaðan kostnað, tímasetningar og upplýsti um menn í
sýningarnefnd.

Sjötta var Herdís Eyjólfsdóttir. Útskýrði hún að sendingar gíróseðla til
Eyjafjarðardeildar hefðu misfarist, þannig að greiðslur hefðu dregist. Að lokum þakkaði
hún fyrrverandi stjórn og endurskoðendum.

Sjöundi var Gretar Kjartansson og spurði hann hvort Suðurlandsdeild væri að sækja á
okkar svið með umsókn í pokasjóð. Jóni Bergssyni þótti þetta ekki svaravert, og rætt
var hvort deildir ættu að sækja um hver fyrir sig, eða klúbburin sem ein heild.
Áttundi var Snorri Ingimarsson og sótti hann um framlengingu á fjárveitingu til
tækninefndar frá síðasta ári.

Að lokum upplýsti formaður hvað félagið hefði hlotið í 10 ára afmælisgjöf. Talstöðvar í
skála frá Bílabúð Benna, 3 flotgalla frá Stál og Stönsum og afmælistertu frá
Suðurlandsdeild.

Fundi var slitið kl. 10. 50


