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Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4
8. maí 2000

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4 x 4 var haldinn að Hótel Loftleiðum mánudagskvöldið 8 mai
2000.

Fundur var settur klukkan 20.10 af Þórarni Guðmundssyni formanni klúbbsins. Fundarstjóri
var kosinn Albert Sveinsson og fundarritari Ólafur Ólafsson.

Fyrsti liður aðalfundar var samkvæmt venju skýrsla stjórnar. Flytjandi var Þórarinn
Guðmundsson formaður. Ræddi hann vítt og breytt um síðasta starfsár, fjallaði m.a. um
synjun leyfis til skálabyggingar við Hágöngur á Sprengisandi. Skála sem Skagafjarðadeild
eignaðist við Skiptabakka og uppbyggingu Setursins. Þá fjallaði hann m.a.um starf
umhverfisnefndar, sumarhátíð á Vindheimamelum og fjölskylduhátíð í Setrinu. Þórarinn
fjallaði einnig nokkuð um Aldamótaferðina 2000 sem reyndist mjög erfið, bæði fyrir bíla og
menn.Afkoma klúbbsins var mjög góð eftir starfsárið, rekstrarafgangur var um 270.000.- og
félagsmönnum fjölgaði um um 244 á starfsárinu. Þá ræddi hann um vöxt klúbbsins og taldi að
komið væri að þeim tímamótum að ráða þyrfti fastan starfsmann til félagsins. Að lokum
þakkaði hann félagsmönnum og tilkynnti að hann hefði ákveðið að sitja áfram í súpunni og
gefa kost á sér áfram til formanns.

Annar liður var skýrsla gjaldkera. Ásthildur Björnsdóttir gjaldkeri flutti. Tekjur ársins voru
3.961.273.- kr og gjöld 4.711.336.- kr. Skráðir félagsmenn sem greitt hafa félagsgjöld eru
samtals 1322, þar af 710 á höfuðborgarsvæðinu. Eignir félagsins eru 12.367.823.- krónur.

Spurt var um 1.000.000.- kr styrk til deilda. Svarað var að það væru styrkir til skálabygginga.
Spurt var hvort rétt væri að gisting í Setrinu væri ókeypis fyrir félagamenn. Svarað var að það
yrði áfram meðan staða félagsins væri sterk. Spurt var hver hefði beðið um fjármagn vegna
viðgerðagáms á Hveravöllum. Svarað var að það hefði Vilhjálmur á Hveravöllum gert, enda
hefði það verið samþykkt á félagsfundi, enda gámurinn notaður af jeppamönnum.

Að þessum spurningum loknum voru skýrslur formanns og gjaldkera samþykktar samhljóða
með handauppréttingu.

Næsti liður voru skýrslur fastanefnda félagsins.

Fyrstur kom upp Arnþór Þórðarson úr ritnefnd. Hann sagði að Setrið hefði komið út 10
sinnum á árinu. Einnig kom hann inn á þá hugmynd hvort gera ætti blaðið fjölbreyttara, eða
hafa það
áfram í sömu mynd og verið hefði.

Næstur kom Bjarki Waage úr skálanefnd. Hann sagði frá þeirri nýbreytni að ráðnir voru
skálaverðir síðasta sumar. Hann sagði frá fyrirhuguðum framkvæmdum næsta sumar, t.d.
klára bíslag, fá annan olíutank, endurbæta vatnsmál o.fl. 9 vinnuferðir voru farnar á síðasta
ári. Að lokum sagði hann skálanefnd vanta atvinnurafvirkja til starfa.
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Næstur kom Eiríkur Jónsson úr tækninefnd. Hann sagði tækninefnd hafa lítið gert nema lesa
reglugerðir á síðasta ári.

Næstur kom Sigurður Jónsson úr Hjálparsveit. Hann sagði hjálparsveit lítið hafa gert á árinu
og ekkert útkall komið, einungis 2 beiðnir um aðstoð og önnur þeirra næstum innanbæjar.

Næstur kom Gunnar Hróðmarsson úr umhverfisnefnd. Hann ræddi m.a um ferðir
umhverfisnefndar. Landgræðsluferð í Þórsmörk, Stikuferð í Álftavatnskróka og Baggaferð í
Klofaey. Þá ræddi hann þing Náttúruverndarráðs þar sem var viðstaddur fulltrúi
Ferðaklúbbsins. Einnig útgáfu bæklings og skráningu vegslóða og gerð hálendiskorts. Þá
sagði hann framundan vinnu við stikumálun og ákvörðun hvaða leiðir skuli stika.

Að þessu loknu tilkynnti fundarstjóri að fundur þessi hefði verið rétt boðaður, þ.e. í DV og
setrinu og fundur því lögmætur.

Næst var borin upp tillaga að breytingu á lögum félagsins. Flytjandi var Björn Þorri
Viktorsson. Tillagan var svohljóðandi:

Tillaga til breytinga á lögum Ferðaklúbbsins 4x4, borin upp á aðalfundi félagsins þann 8.
mai 2000.

9. grein hljóði svo:

Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fjórar fastanefndir auk
hjálparsveitar:

1, Ritnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla upplýsingum til
félagsmanna. Nefndin skal skipuð þremur mönnum.

2, Skálanefnd. Hlutverk hennar er að hafa umsjón með skála félagsins, svo sem byggingu,
viðhaldi, rekstri og útleigu. Nefndin skal skipuð fimm mönnum.

3, Tækninefnd. Hlutverk hennar er að fylgjast með tækninýjungum varðandi búnað
fjórhjóladrifsbifreiða og miðla þeim upplýsingum til félagsmanna. Einnig að ná samvinnu við
viðkomandi yfirvöld um gerð reglugerða fyrir fjórhjóladrifsbifreiðir. Nefndin skal skipuð
fimm mönnum.

4, Hjálparsveit Ferðaklúbbsins 4x4. Hlutverk hennar er að vera félagsmönnum innan handar,
lendi þeir í vandræðum með farartæki sín og þurfi aðstoðar við. Sveitin skal skipuð fimm
mönnum.

Umhverfisnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um tengsl við hlutaðeigandi yfirvöld og samtök
ásamt kynningu og fræðslu í umhverfismálum. Nefndin skal skipuð fimm mönnum

Kosning í ofangreindar nefndir skal vera til tveggja ára. Annað hvert ár skulu kosnir tveir í
fimm manna nefndirnar, en hitt árið þrír. Með sama hætti skal annað hvert ár kosinn einn í
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ritnefnd, en hitt árið tveir

Athugasemdir:
Ástæða þess að lagt er til að kosning í nefndir verði til tveggja ára, er einkum sú að tryggja að
alltaf sitji fólk í nefndum, sem hefur reynslu af starfi viðkomandi nefndar. Þetta eykur öryggi
og skilvirkni í starfi nefndanna og komur í veg fyrir þann möguleika að nefnd skipist að öllu
óreyndu fólki.

Gert er ráð fyrir að stjórn, í samráði við nefndirnar ákveði hvort kosið verði um tvo eða þrjá
(einn eða tvo í ritnefnd) við fyrstu kosningu eftir að breytingin tekur gildi.

Umræður um lagabreytinguna urðu engar og var hún samþykkt samhljóða.

Næsti liður var kosning stjórnar og nefnda.

Stjórn og nefndir á vegum Ferðaklúbbsins 4x4 verða sem hér segir:

Aðalstjórn:

Formaður: Þórarinn Guðmundsson
Meðstjórnendur: Rögnvaldur Guðbrandsson til eins árs
Arnþór Þórðarson til eins árs
Sigþór Karlsson til tveggja ára
Eðvald Geirsson til tveggja ára

Varamenn: Sindri Gretarsson til eins árs
Ásgeir Kristinsson til tveggja ára

Ritnefnd: Kristján Kolbeinsson til eins árs
Ásgeir Kristinsson til tveggja ára
Örn Guðmundsson til tveggja ára

Skálanefnd: Bjarki Waage til eins árs
Þórarinn Sverrisson til eins árs
Einar Sólonsson til eins árs
Bergur Bergsson til tveggja ára
Bjarni Guðjónsson til tveggja ára

Tækninefnd: Sigurður Birgir Sigurðsson til eins árs
Örn Jónsson til eins árs
Jóhann Ísberg til tveggja ára
Gunnar Sighvatsson til tveggja ára
Arnar Þorsteinsson til tveggja ára

Hjálparsveit: Magnús Halldórsson til eins árs
Sigurður Jónsson til eins árs
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Atli Kárason til eins árs
Birgir Brynjólfsson til tveggja ára
Þórarinn Sverrisson til tveggja ára

Umhverfisnefnd: Þrándur Arnþórsson til eins árs
Bessi Aðalsteinsson til eins árs
Magnús Guðmundsson til tveggja ára
Ómar Sigurðsson til tveggja ára
Einar Kjartansson til tveggja ára

Skoðunarmenn; Albert Sveinsson
Ómar Sigurðsson

Við upphaf á kosningu fastanefnda kom upp umræða hvort kosið yrið eftir nýju lögunum, eða
hvort þau öðluðust gildi í lok aðalfundar. Eftir nokkrar umræður var samþykkt að kosið yrði
eftir þeim.

Að kosningum loknum var tekið 25 mínútna kaffihlé.

Að kaffihléi loknu var liðurinn Önnur mál.

Fyrst kom tillaga frá nýendurkjörnum formanni, Þórarni Guðmundssyni um óbreytt
félagsgjald, krónur 3.500.- og var sú tillaga samþykkt.

Næst var borin upp sundurliðuð styrkumsókn frá Eyjafjarðardeild að fjárhæð samtals krónur
500.000.- til að ljúka byggingu skála á Réttartorfu. Eftir nokkrar umræður var tillagan
samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Þarnæst var borin upp tillaga af Eðvald Geirssyni um fjárveitingu að upphæð 500.000.-
krónur til áframhaldandi uppbyggingar VHF fjarskiptakerfi klúbbsins á næsta starfsári.
Nokkrar umræður urðu um tillöguna, m.a. hvar næstu endurvarpar skyldu vera. Það mun m.a.
vera á Mælifellshnjúk og á Þrándarhlíðarfjalli. Þá var spurt hve margir 4x4 félagar noti
kerfið. Það er ekki vitað en stjórn klúbbsins fær afrit tvisvar á ári um notkun. Tillagan var
samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Næst kom tillaga frá umhverfisnefnd, borin upp af Gunnari Hróðmarssyni um fjárveitingu
upp á 200.000.- krónur. Útskýrt var fyrir einum fyrirspyrjanda hvert starfssvið
umhverfisnefndar
væri. Tillagan var samþykkt af nær öllum fundarmönnum, en einn var á móti.

Næsta tillaga kom frá hjálparsveit, borin upp af Sigurði Jónssyni um áframhaldandi
fjárveitingar, þ.e.a.s. 150.000.- krónur til tryggingar á greiðslum fyrir útlögðum kostnaði og
150.000.- krónur tilverkfæra og tækjakaupa. Útskýrt var fyrir fyrirspyrjendum að þetta væru
ekki sjóðir sem söfnuðust fyrir, heldur einungis leyfi fyrir fjármagnsnotkun. Einnig var
útskýrt að kostnaður færi eftir umfangi aðgerða í aðstoðar tilfellum. Tillagan var samþykkt
samhljóða.
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Að lokum var borin upp tillaga frá skálanefnd um 200.000.- króna fjárveitingu til
áframhaldandi framkvæmda við Setrið. Tillagan var samþykkt samhljóða.

Þessu næst var orðið laust.

Fyrstur kvað sér hljóðs Birgir Brynjólfsson og fjallaði hann vítt og breitt um Aldamótaferðina
og skrif um hann sjálfan sem birtust í síðasta tölublaði Setursins. Nokkurrar óánægju gætti
við umræðu Birgis frá nokkrum félagsmönnum.

Næstur talaði Björn Þorri Viktorsson og þakkaði fyrir samstarfið við stjórn og félagsmenn
síðustu 2 ár.

Þórarinn Guðmundsson þakkaði fráfarandi stjórn og nefndum og bauð nýja menn velkomna
til starfa.

Fundi var lokið klukkan 23.07.


