
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 haldinn á Hótel Loftleiðum mánudaginn 8. maí
1995 kl 20:00.

Fundarstjóri var kosinn Albert Sveinsson og fundarritari Eyþór H. Ólafsson.

Fyrsta mál á dagskrá var skýrsla formanns, Friðriks Halldórssonar. Friðrik gerði grein
fyrir starfinu á síðasta starfsári. Hann sagði m.a. frá ferð í Húsafell þar sem komu um
100 manns. Dagana 13. og 14. ágúst var haldin fjölskylduhátíð í góðu veðri í Setrinu.
Þáttakendur voru um 120 og var farið í gönguferðir, grillað og bakaðar vöfflur. Unnið
var að stikun leiðarinnar í átt til Kerlingafjalla. Dagana 26. til 28. ágúst var farið í
stikuferð á vegum umhverfisnefndar. Árshátíð var haldin í október. Mikil leynd hvíldi
yfir undirbúningi hátíðarinnar sem haldin var bæði á láði og legi. Formaður þakkaði
skemmtinefnd fyrir vel unnin störf. Á starfsárinu voru haldin 2 bjórkvöld. Fram kom í
ræðu formanns að nokkur undirbúningur hefði þegar farið fram vegna hugsanlegrar
sýningar í haust. Unnt væri að fá Laugardalshöllina dagana 21. til 24. september eða
nokkru fyrr en venjulega. Gerð hefur verið kostnaðaráætlun og er hagnaður áætlaður
um 5 milljónir króna. Þessu næst þakkaði Friðrik ritnefnd fyrir vel unnin störf og sagði
frá útgáfu veglegs félagatals. Unnið er að lítilsháttar endurbótum á merki félagsins og
verður frískað upp á litina. Skipulagsnefnd var skipuð á árinu og mun hún fylgjast með
vinnu við skipulag hálendisins. Einnig var starfandi Árbúðanefnd. Þá sagði formaður frá
styrkjum frá Olís og Skeljungi og því að starfandi eru 7 landsbyggðardeildir í félaginu
um þessar mundir.

Albert fundarstjóri bar upp tillögu um að umræður um skýrslu stjórnar yrðu færðar
aftur og hafðar með umræðu um ársreikning.

Næstur tók til máls gjaldkeri félagsins, Oddur Einarsson. Í ræðu hans kom m.a. fram að
kostnaður við rekstur félagsins var um 2,7 milljónir en þar af voru félagsgjöld aðeins
um helmingur. Oddur sagði frá fremur slæmum heimtum á félagsgjöldum og þá
sérstaklega hjá sumum landsbyggðardeildum. Fram kom að virkur fjöldi félagsmanna í
Reykjavík er um 500 og greiddu 413 félagsgjöld. Skráðir félagar í Reykjavík eru 738.
Félagið hefur fengið ríflega styrki á árinu frá nokkrum aðilum. Einnig hafði félagið
tekjur af bjórkvöldum og auglýsingatekjur af félagatali stóðu að stórum hluta undir
kostnaði við útgáfu þess. Oddur sagði að gistitekjur af skálum hefðu að venju valdið
vonbrigðum. Tap var á rekstri bæði Setursins og Árbúða. Farnar voru fáar vinnuferðir í
Setrið og kostnaður við þær því í lágmarki. Gjaldkeri fór yfir helstu útgjaldaliði í
ársreikningnum og sagði frá styrkjum til deilda o.fl. Fram kom að enn er glímt við
fortíðarvanda vegna síðustu sýningar. Þá fór Oddur yfir helstu eignir félagsins. Hann
hvaðst hafa heyrt þær raddir að félagið safni eignum en hugsi lítið um félagsmenn en
tók fram að félagið þyrfti að vera eignalega sterkt til að standa undir öflugu félagsstarfi
og einnig til að unnt væri að standa vel að fyrirhugaðri sýningu. Í máli gjaldkera kom
einnig fram nokkur gagnrýni á hvernig staðið var að samningum um bása á síðustu
sýningu.

Næst fóru fram umræður um skýrslu gjaldkera. Borgar Ólafsson tók til máls og fjallaði
um innheimtu félagsgjalda hjá Suðurnesjadeild. Fram kom m.a. hjá honum að
félagsgjaldaárið er miðað við áramót hjá þeim og að þeir telji sig hafa gert upp til 31.
desember 1994 nú þegar. Oddur og Borgar sammæltust um að ræða betur saman síðar.



Nú voru greidd atkvæði um reikninga félagsins og þeir samþykktir með yfirgnæfandi
meirihluta atkvæða. Ekkert var rætt um skýrslu formanns.

Næst á dagskránni voru skýrslur nefnda.

Helgi Valsson flutti skýrslu ritnefndar. Í máli hans kom m.a. fram að auglýsingum
félagsmanna í Setrinu hafi heldur fjölgað. Sagði hann starf ritnefndar hafa verið með
hefðbundnum hætti og að hún hefði verið í góðu sambandi við landsbyggðardeildir.

Arnbjörn Ólafsson flutti skýrslu skálanefndar og greindi frá viðhaldi og vinnuferðum.
Sjá nánar í fylgiskjali 1.

Þorvarður Hjalti Magnússon flutti skýrslu tækninefndar. Sjá nánar í fylgiskjali 2.

Þórarinn Guðmundsson sagði frá starfi Hjálparsveitarinnar á starfsárinu. Kom m.a.
fram að sveitin hefði verið kölluð út fyrstu helgina í desember vegna formanns
Vesturlandsdeildar sem var fastur í sprungu á Langjökli. Fram kom í máli Þórarins að
sveitin hefur ekki nýtt sér fjárveitingu frá síðasta aðalfundi en óskar eftir að fá að halda
henni áfram.

Næstur tók Klaus Balzus formaður Umhverfisnefndar til máls og sagði frá starfi hennar
sem í aðalatriðum er tvíþætt: vinnuferðir og nefndarstörf. Farin var ein stikuferð í lok
ágúst og þann 29. október var farin svonefnd baggaferð þar sem dreift var
melgresisböggum á Haukadalsheiði. Var þar um 20 cm jafnfallinn snjór. Einnig tók
umhverfisnefnd þátt í störfum nefndar um reglur um akstur á snjó ásamt fulltrúum frá
Náttúruverndarráði, Ferðafélagi Íslands og LÍV. Lagði Klaus fram drög að reglugerð
(sjá fylgiskjal 3). Umhverfisnefnd fékk fjárveitingu uppá kr. 100.000,- fyrir
auglýsingum og hafa þegar verið nýttar kr. 51.800,- á rekstrarárinu. Einnig kom fram í
máli hans að verið væri að auglýsa fyrir meira. Klaus greindi einnig frá almennri vinnu
við að útbúa ruslapoka.

Næsti dagskrárliður var tillögur um lagabreytingar og voru engar fyrirliggjandi.

Þessu næst var gengið til kosninga stjórnar, varamanna í stjórn og fastanefnda.
Fyrst var kjör formanns.

Var Friðrik Halldórsson einróma endurkjörinn með lófaklappi. Meðstjórnendur voru
kosnir Helgi Valsson og Sveinbjörn Halldórsson. Þá var Björn Baldvinsson einróma
kosinn sem varamaður í stjórn. Fyrir í stjórn voru Oddur Einarsson og Sigurgeir
Þórarinsson og sem varamaður Árni Bergsson.

Næst var kosin ritnefnd. Fyrri ritnefnd gaf ekki kost á sér og voru eftirtaldir kosnir
einróma í ritnefnd: Valdimar P. Magnússon, Ævar Örn Ævarsson og Gísli Örn
Arnarson.

Næst var kosið í Skálanefnd. Viðar Elliðason gaf ekki kost á sér og voru tveir menn
kosnir í hans stað: Heimir Einarsson og Einar Óskarsson. Fyrir í Skálanefnd voru þeir
Arnbjörn Ólafsson, Birgir M Georgsson, Erling Þór Júliníusson og Heiðar Jónsson.



Tækninefnd var endurkjörin samhljóða og eru í henni: Guðni Ingimarsson, Þorvarður
Hjalti Magnússon, Jónas G. Jónasson, Birgir Sigurðsson, Snorri Ingimarsson og
Vilhjálmur Freyr Jónsson.

Í Hjálparsveit voru kjörnir þeir Grétar Kjartansson, Sigurður Jónsson, Þórarinn
Guðmundsson, Ægir Bjarnason og Guðmundur L. Kristjánsson.

Í Umhverfisnefnd voru kosin þau: Guðrún Jónsdóttir, Klaus Balzus, Kristín
Sigurðardóttir, Valur Helgason og Karl Geir Arason.

Endurskoðendur voru kosnir þeir Albert Sveinsson og Ómar Sigurðsson.

Nú var gengið til umræðna um önnur mál.

Fram kom tillaga frá Skálanefnd um að Setrið yrði haft opið. Spunnust um þetta þó
nokkrar umræður:

Ný endurkjörinn formaður, Friðrik Halldórsson tók næstur til máls og byrjaði á að
þakka stuðninginn. Hann sagði að stjórnin muni halda áfram á sömu braut og verið
hafi. E.t.v. verði haldin námskeið í jeppamennsku í framhaldi af sýningunni í haust.
Hann sagði frá hugmyndum um ódýrari lykil að Setrinu. Þannig gætu félagsmenn átt
sinn lykil. Skipta mætti um skrá t.d. á 5 ára fresti. Greiða mætti meiri hluta lykilgjalds
til baka þegar honum væri skilað. Í máli Friðriks kom fram sú skoðun að ákveðin hætta
sé af að hafa skálann opinn samanber slæma reynslu úr Árbúðum.

Gunnar Sighvatsson sagði nánast alla skála orðna lokaða og finnst það vera óhæfa.
Hann kvaðst styðja það að Setrið yrði opnað aftur öðrum til eftirbreytni.

Sveinbjörn Halldórsson sagði skálann í raun ekki alveg lokaðan þar sem fremri hluti
hans væri ávallt opinn.

Guðmundur talaði um talnahólf undir lykilinn.

Kalli lýsti þeirri skoðun að skálinn ætti að vera lokaður en að selja ætti lykilinn á vægu
verði t.d. 2000,- krónur.

Pétur sagði frá slæmri reynslu úr Hlöðuvallaskálanum, lélegum heimtum á
skálagjöldum og fleiru. Mælti með að hafa skálann lokaðan.

Friðrik formaður lagði fram tillögu um að tillögu Skálanefndar yrði vísað frá og málinu
skotið til stjórnar og var það samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða.

Friðrik tók til máls að nýju um styrk til Jöklarannsóknafélags Íslands. Hann sagði þá
hafa óskað bréflega eftir styrk. Lögð var fram tillaga stjórnar um 75.000,- króna styrk
til JÖRFI til uppbyggingar “Saurbæjar” á Grímsfjalli og var hún samþykkt samhljóða.

Næst kom fram tillaga stjórnar um styrk til Hjálparsveitarinnar, kr. 100 þúsund til
viðgerða á bílum og 100 þúsund til kaupa á búnaði og var hún samþykkt samhljóða.



Einnig var samþykkt tillaga um 150.000,- króna styrk til Umhverfisnefndar fyrir
auglýsingum.

Klaus Balzus tók til máls og sagði Náttúruverndarráð hafa lýst ánægju sinni með
auglýsingar Umhverfisnefndar.

Næstur tók Sveinbjörn Halldórsson til máls og gerði grein fyrir hugmyndum um næstu
sýningu. Sagði hann sýningarnefnd þegar hafa haldið 14 fundi. Fengist hefði munnlegt
loforð fyrir Laugardalshöllinni. Send voru bréf til fyrirtækja til að kanna viðbrögð.
Einnig hafi verið talað við Flugleiðir um pakkaferðir innanlands. Fengnir hafi verið
tengiliðir úti um land til að leita að bílum og búnaði. Sveinbjörn lagði fram
kostnaðaráætlun fyrir sýninguna (sjá fylgiskjal 4).

Nokkur umræða fór fram um hugsanlegt sýningarhald og að lokum var lögð fram
tillaga um að félagið haldi jeppasýningu á grunni kostnaðaráætlunar sýningarnefndar.
Var tillagan samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða.

Friðrik formaður lagði þessu næst fram ósk frá Skálanefnd um styrk til framkvæmda
við salerni. Kom fram að kostnaðaráætlun hljóðaði upp á um 500 þúsund og spunnust
um hana nokkrar umræður. Að lokum samþykktu fundarmenn fjárveitingu vegna
þessara framkvæmda.

Fundi var slitið um kl. 23:00.

Virðingarfyllst,

_______________________
Eyþór H. Ólafsson.


