
Aðalfundur árið 1998

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

Fundurinn var að þessu sinni haldinn í Víkingsal Hótel Loftleiða. Í fyrstu var búið að
undirbúa lítinn sal, en fljótlega kom í ljós  að hann myndi verða allt of lítill. Kallað var í
þjóna staðarins og þeir opnuðu inn í næsta sal.
Tafði það um stund að fundurinn gæti hafist og var hann ekki settur fyrr en
klukkan 20. 19.
Oddur Einarsson formaður Ferðaklúbbsins 4x4 setti fundinn og stakk upp á Albert
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 sem
var í þessum liðum samkvæmt venju: 1. Setning fundar og dagskrá kynnt. 2. Kosning
fundarstjóra og fundarritara. 3. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu ári. 4.
Umræða um skýrslu stjórnar. 5. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir. 6.
Umræður um reikninga og skýrslu stjórnar. 7. Skýrslur kjörinna nefnda. 8. Tillögur /
Lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum. 9. Kjör stjórnar, varamanna og
fastanefnda. 10. Önnur mál.
Þvínæst 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
áburðardreyfingar.
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.

Ákveðið var að fresta umræðu um skýrslu stjórnar og sameina hana umræðum um
skýrslu gjaldkera.



Næst skýrði Sigþór Karlsson reikninga félagsins.
Sagði hann tekjur hærri en á síðasta ári. Félagsgjald hefði t.d. innheimtst betur.
Tekjur ársins voru 2.871.273.- krónur og gjöld 2.846.721.- krónur þannig að tekjur
umfram gjöld voru 24.552.- krónur.
Sigþór sagði meiri gistitekjur hafa komið frá Setrinu og ástæða þess var m.a. sú að
fleiri hópar hafi gist þar. Þá sagði hann tekjur hafa komið vegna félagatals.
Hann sagði gjöld svipuð og í fyrra, þá sagði hann fréttabréfið dýrara í útgáfu og
póstburðargjöld dýrari. Þá útskýrði hann árshátíð og meira viðhald á Setrinu.
Kostnaður vegna bjórkvölds var rangur í rekstrarreikningi og verður það leiðrétt á
næsta ári.
Þá sagði hann veltufjármuni nema 6.958.449.- kr og fastafjármuni 11.884.840.- kr.

Að þessu loknu tilkynnti fundarstjóri að aðalfundur væri löglega boðaður og leyfði
síðan umræður um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.

Einungis ein fyrirspurn barst frá Halldóri Jóhannssyni um kostnað vegna nefnda.
Svarað var að það væri m.a. matarkostnaður, auglýsingakostnaður,
vöfflubaksturshráefnskostnaður og fleira í þeim  dúr.

Ekki komu fleiri fyrirspurnir og voru reikningar félagsins samþykktir samhljóða.

Sjöundi liður var skýrslur kjörinna nefnda.

Fyrstur kom upp Halldór Jóhannsson úr ritnefnd. Sagði hann frá litlu að segja og
engin föst stjórn væri í ritnefnd. Sagði hann 750 eintök gefin út hverju sinni.

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. Samt sem áður taldi hann nauðsynlegt að hafa svona nefnd og sagði hann
toppmenn í hverri stöðu. Þá hvatti hann til að leita nýrra verka og sagði tækninefnd
þurfa að fylgjast með hvað væri að gerast erlendis.
Að lokum sagði hann frá ferð sinni með litla bróður til að skoða flugvélar.

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.
Þá sagði hann spilvír og blökk hafa verið keypta og bætt í tappasett.

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 skipulag
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 oktober á svæði í Landsveit norðan við Skarfanes.
Að lokum sagði hún að kynna þyrfti og auglýsa starf umhverfisnefndar betur.

Næsti liður var lagabreytingar.

Tvær tillögur bárust með tilskildum fyrirvara og var önnur í 4 liðum.
Fyrri tillagan fjallaði um orðalagsbreytingu þar sem “endurskoðendur” verði
“skoðunarmenn”

Fyrsti liður fjallaði um að 3. grein 10. liður laganna breytist þannig:
“Kjör endurskoðenda” verði “kjör skoðunarmanna”.
Tillagan var samþykkt samhljóða.

Annar liður fjallaði um að 6. grein breytist þannig:
“Endurskoðendur eru tveir og skulu þeir kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn.
Kosning skal fara fram skriflega sé þess óskað. Hlutverk þeirra er að yfirfara
bókhald félagsins”
verði:
“Skoðunarmenn eru tveir og skulu þeir kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn.
Kosning skal fara fram skriflega sé þess óskað. Hlutverk þeirra er að yfirfara
bókhald félagsins”
Tillagan var samþykkt samhljóða.

Þriðji liður fjallaði um að 19. grein breytist þannig:
“Landsbyggðadeildir skulu kjósa sér minnst þriggja manna stjórnir og minnst einn
endurskoðanda með bundinni kosningu.  Formenn landsbyggðadeilda skulu að
jafnaði boðaðir á stjórnarfundi félagsins, þegar fjallað er um málefni er varða
deildirnar, en þeir hafa þar ekki atkvæðisrétt”.
verði:
“Landsbyggðadeildir skulu kjósa sér minnst þriggja manna stjórnir og minnst einn
skoðunarmann  með bundinni kosningu.  Formenn landsbyggðadeilda skulu að
jafnaði boðaðir á stjórnarfundi félagsins, þegar fjallað er um málefni er varða
deildirnar, en þeir hafa þar ekki atkvæðisrétt”.
Tillagan var samþykkt samhljóða.

Fjórði liður fjallaði um að 20. grein breyttist þannig:



“Endurskoðendum félagsins er heimilt að skoða bækur og gögn deilda óski stjórn
félagsins eða landsbyggðadeildar þess.  Kostnað af endurskoðuninni ber sá er óskar
hennar”
verður:
“Skoðunarmönnum félagsins er heimilt að skoða bækur og gögn deilda óski stjórn
félagsins eða landsbyggðadeildar þess.  Kostnað af skoðuninni ber sá er óskar
hennar”
Ábending kom úr sal um að breyta einnig “skoðuninni”  og var tillagan þannig
samþykkt samhljóða.

Ábending kom úr sal um að 3. grein, 5. liður breytist þannig:
“Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir”
verði:
“Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir”

Einnig kom ábending úr sal um leiðréttingu í 3. grein, 8. lið að setja “y” í orðið
“lagabreytingar”

Þá var borin upp tillaga um breytingu á 9. grein laga klúbbsins þannig að við bætist:
“Hver fastanefnd (þ.m.t. hjálparsveit) skal velja sér formann.
Hætti kosinn nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir sem eftir sitja í
nefndinni varamann í hans stað”.
Þessi tillaga var samþykkt samhljóða.

Þá kom ábending um breytingartillögu frá Sigurgeir Þórarinssyni um breytingu á 9.
grein sem nú er svohljóðandi:
“Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði þrjár fastanefndir
auk hjálparsveitar”
breytist þrjár í fjórar og greinin verði þannig:
“Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fjórar fastanefndir
auk hjálparsveitar”
Samþykkt var að laga þessa grein þótt strangt til tekið samræmist það ekki reglum.

Níundi liður aðalfundar var kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.

Fyrst fór fram kosning tveggja stjórnarmanna til tveggja ára.
Fram kom að Birgir Már Georgsson og Þórarinn Guðmundsson sitja áfram í stjórn.
Í framboði voru: Björn Þorri Viktorsson og Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir.
Þau voru bæði kjörin samhljóða með handauppréttingu.

Næst fór fram kjör tveggja varamanna.
Í framboði voru Arnþór Þórðarson og Sigurður Böðvarsson.
Þeir voru báðir kjörnir samhljóða.

Í þriðja lagi fór fram kjör formanns þar sem Oddur Einarsson gaf ekki lengur kost á
sér.
Í kjöri var Sigurgeir Þórarinsson og var hann kjörinn samhljóða með lófataki.

Næsta stjórn Ferðaklúbbsins er því þannig skipuð:



Formaður: Sigurgeir Þórarinsson
Ritari: ________________________________
Gjaldkeri: ________________________________
Meðstjórnandi: ________________________________
Meðstjórnandi: ________________________________

Að stjórnarkjöri loknu var kaffihlé klukkan 21.20 þar sem borið var fram kaffi og
kökur.
Fundur hófst aftur klukkan 21. 45.

Að kaffihléi loknu fór fram kjör nefnda.

Fyrst fór fram kjör í ritnefnd. Einn aðili, Halldór Jóhannsson, úr fyrri ritnefnd gaf
kost á sér áfram.
Í framboði til ritnefndar og kjörin voru:
Halldór Jóhannsson
Helgi Valsson
Soffía Eydís Björgvinsdóttir
Þau voru kjörin samhljóða með lófataki.

Næst fór fram kjör í skálanefnd. Einn aðili, Kristján Kolbeinsson, úr fyrri skálanefnd
gaf kost á sér áfram.
Í framboði voru: Birgir Már Guðnason, Bjarni Waage, Herjólfur Guðjónsson,
Ingvi Ragnarsson, Kristján Kolbeinsson, Ríkarður Sigmundsson, Sigurður
Böðvarsson og Sveinbjörn Halldórsson.
Þar sem einungis eru 5 í skálanefnd var gengið til atkvæða og féllu þau þannig:
Birgir Már Guðnason 58 atkv. Bjarni Waage 42 atkv. Herjólfur Guðjónsson 51
atkv. Ingvi Ragnarsson 54 atkv. Kristján Kolbeinsson 50 atkv. Ríkarður
Sigmundsson 40 atkv. Sigurður Böðvarsson 37 atkv. og Sveinbjörn Halldórsson
22 atkv.
Eftirtaldir aðilar eru því kjörnir í skánanefnd:
Birgir Már Georgsson
Bjarni Waage
Herjólfur Guðjónsson
Ingvi Ragnarsson
Kristján Kolbeinsson

Næst fór fram kjör í tækninefnd. Öll tækninefndin fyrir utan Jónas G. Jónasson gaf
kost á sér áfram. Stungið var upp á Friðrik Halldórssyni og gaf hann kost á sér og
var tækninefnd kjörin með lófataki.
Eftirtaldir aðilar  skipa því tækninefnd:
Eiríkur Jónsson
Friðrik Halldórsson
Sigurður Birgir Sigurðsson
Vilhjálmur Freyr Jónsson
Örn Jónsson

Næst fór fram kjör í Hjálparsveit. Öll hjálparsveitin gaf kost á sér áfram, einnig gáfu
Sigþór Árnason og Bergþór Júlíusson kost á sér til starfa.



Þar sem einungis 5 eru í hjálparsveit var gengið til atkvæða og féllu þau þannig:
Bergþór Júlíusson 38 atkv. Guðmundur L. Kristjánsson 48 atkv. Kristján
Guðmundsson 29 atkv. Magnús Halldórsson 56 atkv. Sigurður Jónsson 58 atkv.
Sigþór Árnason 32 atkv og Steinmar Gunnarsson 63 atkv.
Eftirtaldir aðilar eru því kjörnir í hjálparsveit:
Bergþór Júlíusson
Guðmundur L. Kristjánsson
Magnús Halldórsson
Sigurður Jónsson
Steinmar Gunnarsson

Næst fór fram kjör í umhverfisnefnd. Fyrri umhverfisnefnd gaf öll kost á sér áfram og
var endurkjörin með lófataki. Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í umhverfisnefnd:
Ásgeir Kristinsson
Gunnar Hróðmarsson
Kristín Jónsdóttir
Lára Sigurþórsdóttir
Sigurður Helgason

Að síðustu fór fram kjör skoðunarmanna. Endurskoðendur frá fyrra ári gáfu kost á sér
áfram. Þeir eru:
Albert Sveinsson
Ómar Sigurðsson
Þeir voru báðir kjörnir með lófataki.

Næsti liður var önnur mál.

Fyrst tók til máls Lára Sigurþórsdóttir úr umhverfisnefnd. Las hún upp ályktun sem
fyrirhugað var að senda Davíð Oddssyni Forsætisráðherra vegna stjórnarfrumvarps á
Alþingi. Uppástungur komu úr sal um orðalagsbreytingar og tók umhverfisnefnd sér
hlé til að endurrita ályktunina.
Ábending kom úr sal um að frumvörpin væru 4 og stungið var upp á að ræða við Ólaf
Örn Haraldsson alþingismann og fá tillögur frá honum.

Soffía Eydís Björgvinsdóttir tók til máls og útskýrði á faglegan hátt um hvað málið
fjallaði.

Sigurgeir Þórarinsson tók til máls og sagðist hafa unnið langt fram á nótt í sambandi
við þessi mál. Þá sagði hann Ólaf Örn Haraldsson hafa komið fram með tillögu v/ 12.
greinar skipulagslaga. Þá sagði hann Svæðisskipulag efsta stig skipulagslaga.
Hann sagði umhverfisnefnd hafa fellt sig við frumtillögur skipulagslaga, en síðan hafi
Umhverfisráðherra komið fram með breytingar sem nefndin sætti sig ekki við.
Sigurgeir sagði opinn fund standa yfir á Hótel Borg þar sem útivistarfélögin reyndu að
stoppa þessi lög og þróa þau betur.

Kristín Jónsdóttir fyrir hönd umhverfisnefndar bar upp svohljóðandi tillögu:
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 1998 veitir heimild til fjárveitinga vegna auglýsinga og
annars kostnaðar til umhverfisnefndar allt að kr. 150.000.-
Tillagan var samþykkt samhljóða.



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 formanni:
Tillaga borin upp á aðalfundi Ferðaklúbbsins 4x4, 4. mai 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.
Í máli sínu sagði Oddur að sagnir væru um að keyra hefði fram á aðlafundi leyfi til
stækkun Setursins, en það væri alls ekki rétt. Einungis væri verið að kanna hug
sveitarstjórnar.
Hann sagði mikla fjármuni í eigu félagsins og koma þyrfti peningum í réttan farveg.
Einnig væri möguleiki að veita fjármunum til landsbygðardeilda.
Þá sagði hann Setrið vel staðsett, afskekkt og á miklu snjóasvæði. Þá væri góðir
möguleikar á útleigu.
Hann sagði að vegna frumvarpa á Alþingi væri verið að loka á allar nýbyggingar á
hálendinu, en möguleiki væri að fá að byggja við.
Hér væri einungis verið að sækja um leyfi til aðalfundar, en óvíst væri um allan kostnað
og málið yrði nú lagt fyrir byggingafulltrúann í Árnessýslu.
Þá muni næsta stjórn taka ákvarðanir í þessum málum.
Umræður um tillöguna urðu engar og hún samþykkt samhljóða.

Ályktun umhverfisnefndar var borin upp aftur með breyttu orðalagi svohljóðandi:

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.
(Fundarritari tók ályktunina með öðrum gögnum aðalfundar, tölvuskrifaði hana og sendi nýkjörnum
formanni í tölvupósti sama kvöldið).

Oddur Einarsson bar upp tillögu um að kosið yrði í Árbúðarnefnd á aðalfundi.



Árbúðarnefnd hefði hingað til verið lausanefnd eins og skemmtinefnd. Nú væri búið að
semja við viðkomandi sveitarstjórn til fjögurra ára og því nauðsynlegt að draga ekki til
hausts að skipa í nefndina. Eftirtaldir þrír aðilar gáfu kost á sér í nefndina:
Edvald Geirsson
Sigurjón Sigurðsson
Sveinn Vignisson
Kjör þeirra var samþykkt með lófataki.

Sigurður Jónsson bar upp eftirfarandi tillögu:
Reykjavík 4/5 1998. Ég undirritaður Sigurður Jónsson fer hér með fram á
áframhaldandi fjárveitingu til HSFK 4x4. Það er kr: 100.000.- ætlað til tækjakaupa
og kr:  100.000.- ætlað til að taka tátt í greiðslu tjóna sem orðið geta í hjálparstarfi.
F.h. hjálparsveitar 4x4. Sigurður Jónsson.
Orðalagsbreytingartillaga kom frá Friðrik Halldórssyni um að bæta skuli inn í
tillöguna orðunum “allt að” og líti þá tillagan svona út:
Reykjavík 4/5 1998. Ég undirritaður Sigurður Jónsson fer hér með fram á
áframhaldandi fjárveitingu til HSFK 4x4. Það er allt að kr: 100.000.- ætlað til
tækjakaupa og allt að kr:  100.000.- ætlað til að taka tátt í greiðslu tjóna sem orðið
geta í hjálparstarfi. F.h. hjálparsveitar 4x4. Sigurður Jónsson.
Tillagan var samþykkt samhljóða.

Þá bar Sigurður Jónsson upp aðra 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.
Sigurður Jónsson félagsmaður nr 282
Sigurður kom upp og skýrði betur mál sitt. Hann vill að klúbburinn standi fyrir
skipulögðum ferðum undir ákveðnum reglum.
Tillagan var samþykkt með lófataki.

Gunnar Jones þakkaði gott framtak hjá Sigurði.

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.
Oddur útskýrði að einungis væri verið að fara fram á allt að 700.000.- kr. til kaupa á
rafstöð. Ekki væri búið að velja rafstöð og möguleiki að kaupa mun ódýrari stöð.

Ríkarður Sigmundsson spurði af hverju þyrfti að fá nýja rafstöð.
Kristján Kolbeinsson svaraði að sú sem til sé nú sé léleg. Fá þyrfti nýrri og öflugri
sem dygði fyrir allt sem þarf að gera og ekki þyrfti viðhald. Sú sem er nú dugi varla
fyrir örbylgjuofn.



Auk þess eigi Ferðaklúbburinn ekki þá rafstöð sem sé til núna (hún er í eigu rúmlega
20 einstaklinga sem fjármögnuðu hana á sínum tíma)
Gretar Kjartansson spurði hvort búið sé að kanna verð.
Svarað var að búið væri að spyrja á nokkrum stöðum og verð væri rokkandi.
Gunnar Sighvatsson sagði að ekki væri til stöð sem ekki þyrfti viðhald, en hins vegar
væri hin of lítil.
Kristín Sigurðardóttir var sammála Gunnari.
Tillagan var borin upp og samþykkt samhljóða.

Birgir Már Guðnason kom upp og þakkaði kosningu í skálanefnd.
Hann talaði um að ekki hefði verið minnst á skemmtinefnd. Hún hefði verið kosin í
fyrra aðeins mánuði fyrir árshátíð og væri það allt of seint. Hann taldi rétt að kjósa í
skemmtinefnd á aðalfundi.
Þá mælti hann með að komið yrði á fót uppstillinganefnd vegna kosninga á aðalfundi
og meira undirbúningsstarf unnið.

Þórarinn Guðmundsson kom upp, sagðist ætla að tala stutt. Hann óskaði nýkjörnum
formanni til hamingju og þakkaði fyrri stjórn.

Edvald Geirsson stakk upp á að klappað yrði fyrir fráfarandi formanni. Allir
fundargestir stóðu upp með dynjandi lófataki.

Sigurgeir Þórarinsson kom upp og þakkaði kosningu.
Hann þakkaði Oddi Einarssyni og þeim sem gengu úr stjórn. Þá sagðist hann hlakka
til komandi starfa.

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.


