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Aðalfundur árið 2001 

  
 

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4 x 4 var haldinn að Hótel Loftleiðum 
mánudagskvöldið 7 mai 2001. 
 
Þórarinn Guðmundsson formaður setti fundinn. 
Stungið var upp á Friðrik Halldórssyni sem fundarstjóra og Ólafi Ólafssyni sem 
fundarritara. 
 
Friðrik Halldórsson kom upp og tilkynnti fund rétt boðaðan. Í Setrinu, mai blaði, 
póstlögðu þann 27. 4. 2001, og með auglýsingu í DV 30. apríl og 7. mai. 
 
Næsti liður á dagskrá var skýrsla stjórnar. Þórarinn Guðmundsson formaður flutti 
hana. 
Kom hann víða við. Fjallaði um þá viðburði sem eru orðnir fastir liðir í sumarstarfi 
klúbbsins. Landgræðsluferð í Þórsmörk. Sumarhátíð í Húsafelli og Fjölskylduhátíð í 
Setrinu. 
Hann fjallaði um árlegan landsfund klúbbsins sem haldinn var í Setrinu. Sumarhátíð, 
sem haldin verður á Norðurlandi næsta sumar og árshátíð klúbbsins sem haldin var í 
oktober. Þorrablót í febrúar og fleiri uppákomur. 
Þá sagði hann frá stofnun Austurlandsdeildar sem stofnuð var í febrúar. 
Fjallað var um Þriggja ferða ferð sem farin var helgina 23 – 25. mars í vetur sem tókst 
að flestu leiti mjög vel. 
Félagsfundi sagði hann hafa verið 9 auk aðalfundar og stjórnarfundi um 30. 
Næst sagði hann frá vexti VHF fjarskiptakerfisins og áhuga annarra félaga á að 
tengjast kerfinu. 
Afkomu klúbbsins sagði hann mjög góða. Félögum hefur fjölgar um 380 frá síðasta 
aðalfundi. 
Þórarinn fjallaði um vandamál ölvunaraksturs og utanvegaaksturs sem virðist sífellt 
vera að aukast og fræðslumál sem þarf að auka í þessu sambandi. 
Þá kom hann inn á starfsmannamál því starf í stjórn klúbbsins er sífellt að verða 
viðameira og ljóst að klúbburinn þarf að ráða starfsmann til að sinna rekstri félagsins 
og aðstoða stjórn. 
Að lokum þakkaði hann meðstjórnendum og félagsmönnum samstarfið og tilkynnti að 
hann hefði ákveðið að draga sig í hlé  frá formannsstöðu. 
Að skýrslu formanns lokinni urðu umræður um skýrslu stjórnar. 
Upp kom spurning um ákveðið vandamál sem kom upp í Þriggja ferða ferðinni og 
útskýrði Þórarinn stöðu þess. 
Nokkrar umræður urðu um stofnun áróðursnefndar og utanvegaakstur. 
Að þeim loknum var skýrsla stjórnar samþykkt. 
 
Næsti liður var skýrsla gjaldkera. Sigþór Karlsson gjaldkeri flutti hana. 
Hann sýndi reikningana á glærum og fór yfir helstu liði. Tekjur síðasta árs námu yfir 
4,2 millj. króna og gjöld rúmum 4,1 millj. króna.  
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Veltufjármunir eru yfir 4, 8 millj. króna. Setrið er metið á 6,8 millj. króna og tæki og 
áhöld tæp 500 þús. króna. Eignir alls eru samtals yfir 12,1 millj. krónur eftir síðasta 
ár. 
Nokkrar umræður urðu um skýrslu gjaldkera, m.a. hvort Setrið væri afskrifað á hverju 
ári, sem er ekki. Um SOLO eldavél, sem var skilað. Um gistitekjur í Setrinu og um 
afskriftir á endurvarpstöð. 
Að umræðum loknum var skýrsla gjaldkera samþykkt. 
 
Næsti liður aðalfundar var skýrslur nefnda. 
 
Fyrstur kom Ásgeir Kristinsson frá ritnefnd. 
Hann sagði að vel hefði gengið að koma blaðinu út og ágætlega hefði gengið að 
útvega efni. 
Setrið kom mest út í 1700 eintökum og minnst í 1400 eintökum þegar strokað var út 
úr félagaskránni. 
Reynt var að selja auglýsingar í blaðið og byggðist það engöngu á aðsendu efni. 
 
Bergur Bergsson kom upp fyrir skálanefnd. 
Sagði hann fjölmargar vinnuferðir hafa verið farnar á liðnu starfsári. Stiku og 
vinnuferð var farin  og flestar leiðir að Setrinu eru nú stikaðar. 
Farið var með 2400 lítra olíutank og er nú 4500 lítra tankapláss. 
Í fjölskylduferð var dreyft 400 kg. af áburði og 75 kg. af fræjum. 
Þá lýsti hann öðrum framkvæmdum við Setrið, m.a var skipt um SOLO eldavél og 
settir upp ljóskastarar o.fl. 
Skálavarsla var í Setrinu á síðasta sumri og verður áfram á því næsta. 
 
Fyrir tækninefnd komu Birgir Sigurðsson og Örn Jónsson. 
Ræddu þeir stýrisarmavandamál í Patrol og var það mál rætt vítt og breitt af 
félagsmönnum. Einnig voru rædd vandamál vegna þess að nýjir bílar eru oft ekki 
sérskoðaðir eftir breytingu. Óttast félagsmenn að slys verði áður en eitthvað verður 
gert. 
 
Frá hjálparsveit kom Magnús Halldórsson. 
Sagði hann lítið að gera á síðasta ári, aðeins 1 útkall vegna brotins öxuls og starf 
vegna nýliðaferða. 
 
Þrándur Arnþórsson kom upp fyrir umhverfisnefnd. 
Hélt hann erindi og sýndi myndir með skjávarpa. Ræddi hann starf nefndarinnar á 
síðasta starfsári. Landgræðsluferð í Þórsmörk, stikuferð og baggaferð. Þá ræddi hann 
ferlunarhóp vegna GPS ferla. 
Að lokum ræddi hann starf næsta árs ásamt ráðstefnu um  umhverfismál og bækling í 
vinnslu. 
 
Næsti liður var : Tillögur / Lagabreytingar. 
 
Fyrstur kom Þórarinn Guðmundsson sem bar upp tillögu um ingöngu 
Austurlandsdeildar, sem stofnuð var 19, febrúar 2001,  í Ferðaklúbbinn.  
Tillagan var samþykkt. 
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Annar kom  Páll Halldórsson sem bar upp tillögu um sýningu Ferðaklúbbsins í 
oktober og sýndi tölur um kostnaðaráætlanir. 
Leiga á Laugardalshöllinni nemur u.þ.b. 1,200,000,- krónum. Sýningakerfi verður 
hugsanlega leigt sér. Launagreiðslur verða í lágmarki. Búið er að gera samning við 
auglýsinga og markaðsfyrirtæki um fasta prósentu af seldum miðum og fleiri atriði 
sem Páll taldi upp. 
Tillagan var samþykkt eftir nokkrar umræður. 
 
Næstur kom Eðvald Geirsson sem bar upp tillögu um að stjórn Ferðaklúbbsins fengi 
umboð til að ganga til samvinnu við stjórn LÍV, ef hagstæðir samningar nást, um 
notkun þeirra á VHF kerfi Ferðaklúbbsins. 
Talaði hann um áhuga LÍV manna á notkun kerfisins og hugsanlega uppsetningu á 
sendi í Landmannalaugum. 
Allnokkrar umræður urðu um tillöguna og sýndist sitt hverjum.  
Sumir vildu fara varlega í málið og töldu að fleiri gætu sýnt áhuga að ganga inn í 
kerfið. 
Bent var á að samþykkt hefði verið á félagsfundi að ganga til samstarfs við LÍV, en 
áréttað var á að samþykki aðalfundar þyrfti til þess. 
Bent var á að því fleiri sem notuðu kerfið yrði auðveldara að fá úthlutað fleiri rásum. 
Fram kom að LÍV myndi ekki eiga hlut í okkar kerfi. 
Þegar að bera átti upp tillöguna var ljóst að breytingartillaga var í smíðum, þannig að 
atkvæðagreiðslu var frestað. 
 
Næsta tillaga var um skálareglur í Setrinu og koma þær fram hér til glöggvunar. 
 
1, Ferðamenn eru beðnir að ganga frá skálanum eins og þeir myndu vilja koma 

að honum sjálfir. 
2, Reykingar eru bannaðar innan dyra. Einnig í fordyri. 
3, Bannað er að grilla í skálanum og útihúsum hans. 
 (Rafstöðvagámi og salernishúsi) 
4, Bannað er að taka bílhluti inn í Setrið til viðgerðar. 
5, Eingöngu skal nota kamar þegar ekki er vatn á vatnssalerni. 
6, Útiskór eru bannaðir í aðalbyggingu. 
7, Við brottför skal hafa eftirfarandi að leiðarljósi: 
 A, Sópa og skúra gólf. 
 B, Ganga vel frá gluggum (ath. að allir gluggar séu vel lokaðir) 
  C, Reisa allar dýnur upp svo vel lofti undir þær og ganga frá dýnum á      
     svefnloftum. 
 D, Skrúfa vel fyrir gas á eldavél í eldhúsi, olíu á rafstöð og olíu á olíuofna. 
 E, Hreinsa snjó úr útidyrafalsi og ganga vel frá hlerum fyrir dyrum. 
 F, Allt rusl og drykkjarumbúðir skal taka til byggða. 
 G, Þrífa og læsa salernishúsi. 
 H, Ganga úr skugga um að skrúfað sé fyrir olíulögn að tanki fyrir ljósavél. 
 I, Slökkva á ljósavél og læsa gámi. 
8, Dýrahald er bannað í aðalskála nema með samþykki annarra skálagesta.  
 Eigendum er skylt að sjá til þess að dýr sem þeir koma með angri ekki 
 Skálagesti. 
9, Svefnkyrrð skal vera í skálanum frá kl, 24.00 til kl. 7.00 
 
Brot á reglum skal tilkynna til skálanefndar. 
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Hver grein var borin sérstaklega upp til samþykktar. 
1, grein var samþykkt samhljóða 
Um aðra grein urðu alllnokkrar umræður þar sem reykingamenn töldu að sér vegið, en 
sú grein var að lokum samþykkt með miklum meirihluta. 
3, og 4, greinar voru samþykktar samhljóða. 
Um orðalag 5, greinar urðu umræður, en túlkunin var að átt væri við “nægjanlegt 
vatn” og var tillagan samþykkt. 
Greinar 6, 7, 8 og 9 voru samþykktar samhljóða. 
 
Að þessu loknu kom breytingartillaga frá 2 félagsmönnum við fyrri tillögu varðandi 
LÍV og VHF kerfið. Tillagan var svohljóðandi: Aðalfundur veitir stjórn klúbbsins 
umboð til að ganga til samninga við aðra alila um aðgang að VHF kerfi félagsins. 
Endanleg samningsdrög verði lögð fyrir félagsfund hverju sinni. 
Eftir nokkrar  umræður var breytingartillagan samþykkt með 2 mótatkvæðum. 
 
Kaffihlé var tekið milli klukkan 22.20 – 22 .40 
 
Fyrsti liður eftir kaffihlé var kosning í stjórn Ferðaklúbbsins. 
Eðvald Geirsson og Sigþór Karlsson sitja áfram í 1 ár, en 3 gáfu kost á sér í þær 2 
stöður sem kjósa skyldi í, þeir Arnþór Þórðarson, sem var áður kjörinn í 1 ár, 
Guðmundur Tómasson og Sindri Grétarsson. Kosið var á milli þeirra þriggja og 
hlaut Sindri Grétarsson 42 atkvæði, Guðmundur Tómasson 41 atkvæði og Arnþór 
Þórðarson 39 atkvæði, þannig að Guðmundur og Sindri ganga inn í næstu stjórn. 
  
Þar sem svo naumt var á munum var talið þrisvar sinnum.  
 
Næst var kjör varamanna. Ásgeir Kristinsson situr áfram í 1 ár, en Sindri 
Grétarsson var áður kosinn í stjórn, þannig að  tilnefna skyldi í þá stöðu. Ákveðið var 
að fresta þeirri kosningu um stund. 
Sú kosning fór fram í fundarlok og var þá Arnþór Þórðarson kosinn sem varamaður 
þannig að varamenn eru því Arnþór Þórðarson og Ásgeir Kristinsson. 
 
Kosning formanns var næst á dagskrá. Tilnefndur var 1 aðili, Björn Þorri Viktorsson 
og var hann kjörinn með lófataki. 
 
Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4 næsta starfsár er þá þannig skipuð: 
 Formaður:  Björn Þorri Viktorsson 
 Meðstjórnandi: Eðvald Geirsson 
 Meðstjórnandi: Guðmundur Tómasson 
 Meðstjórnandi: Sindri Grétarsson 
 Meðstjórnandi: Sigþór Karlsson 
Stjórn skiptir síðan með sér verkum. 
 
Úr ritnefnd gekk Kristján Kolbeinsson og tilnefndur var Sigurður Helgason og var 
hann kosinn með lófataki. Í ritnefnd eru þá Ásgeir Kristinsson, Sigurður Helgason 
og Örn Guðmundsson. 
 
 Úr Skálanefnd gengu þeir Bergur Bergsson, Bjarki Waage, Bjarni Gunnarsson, 
Einar Sólonson og Þórarinn Sverrisson. Skálanefnd verður því skipuð nýjum 
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mönnum. Kost á sér gáfu: Gunnlaugur Einarsson, Jón Snæland, Karl Sveinsson, 
Kjartan Gunnsteinsson og Þröstur Sigurðsson og hlutu þeir allir kosningu.  
 
Úr tækninefnd gengu Arnar Þorsteinsson og Gunnar Sighvatsson. Kost á sér gáfu: 
Guðleifur Kristinsson   Sigurður Sveinn Jónsson. Í tækninefnd eru þá: Birgir 
Sigurðsson,  Guðleifur Kristinsson, Jóhann Ísberg, Sigurður Sveinn Jónsson og 
Örn Jónsson 
Úr umhverfisnefnd gekk Ómar Sigurðsson, en í hans stað kom nafni hans, Ómar 
Sigurðsson þannig að í umhverfisnefnd eru: Bessi Aðalsteinsson, Einar 
Kjartansson, Magnús Guðmundsson, Ómar Sigurðsson og Þrándur Arnþórsson. 
 
Skoðunarmenn voru endurkjörnir Albert Sveinsson og Ómar Sigurðsson. 
 
Þvínæst var liðurinn: Önnur mál. 
 
Fyrst var borin upp tillaga um óbreytt félagsgjöld, krónur 3.500.- af nýkjörnum 
formanni, sem einnig þakkaði kosningu. 
Tillagan var samþykkt. 
 
Næst var borin upp tillaga frá Eðvald Geirssyni um að veittur verði fjárstyrkur að 
upphæð 200.000.- krónur fyrir næsta starfsár, Þessi upphæð verið notuð til viðhalds á 
því kerfi sem til staðar er. Einnig var tilkynnt að ógreiddur væri reikningur frá síðasta 
starfsári sem hefði borist seint, þannig að aðalfundur þyrfti einnig að samþykkja hann, 
eða samtals 700.000.- krónur.  
Tillagan var samþykkt. 
 
Tillaga frá umhverfisnefnd um fjárveitingingu að upphæð 200.000.- krónur vegna 
næsta starfsárs. 
Tillagan var samþykkt. 
 
Tillaga frá hjálparsveit, þar sem óskað er eftir samþykki aðalfundar fyrir vilyrði fyrir 
greiðslu að fjárhæð 200.000.- krónur, sömu upphæð og undanfarin ár og með sömu 
skilyrðum. 
Tillagan var samþykkt. 
 
Tillaga um fjárveitingu til skálanefndar, 200.000.- krónur til framkvæmda við Setrið 
Tillagan var samþykkt. 
 
Tillaga frá stjórn Ferðaklúbbsins sem óskar eftir endurnýjun fjárveitingar til 
Eyjafjarðadelidar uppá 250.000.- krónur af 500.000.- krónum frá því í fyrra sem ekki 
er búið að nýta. 
Spurningar bárust um greiðslustöðu Eyjafjarðardeildar, og hvort litlar greiðslur hefðu 
borist frá þeim í formi félagsgjalda. Tilkynnt var að greiðslur hefðu borist eftir að 
reikningum síðasta starfsárs hefði verið lokað. Einnig kom fram að þessi upphæð yrði 
ekki greidd fyrr en á þyrfti að halda. Einnig var minnst á hvort þessi upphæð skyldi 
geymast sem skuld fram á nýtt starfsár. 
Tillaga þessi var samþykkt. 
 
 
Önnur mál. 
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Halldór Gunnlaugur Hauksson kom upp og talaði um brotna stýrisarma í Patrol og 
vandamál þeim tengd. 
 
Sigurður Sveinn Jónsson talaði um bremsur í breyttum bílum og heimild 
tryggingafélaga til að neita að greiða tjón ef breyttir bílar eru ekki sérskoðaðir. 
 
Nú var borin upp endurflutt tillaga frá stjórn Ferðaklúbbsins um ráðningu starfsmanns 
sem samnýttist með Ferðafélagi Íslands. Starf á vegum Ferðaklúbbsins  yrði milli 25 
og 30% 
Bent var á að kostnaður vegna þessa gæti numið allt að 30% af félagsgjöldum. 
Tillagan var samþykkt. 
 
Að lokum kom fráfarandi formaður upp og ræddi um fjölgun félaga og önnur mál.  
Að lokum óskaði hann nýkjörnum formanni til hamingju með starfið og þakkaði 
samstarfið á liðnu ári. 
 
Fundi var slitið á tólfta tímanum. 
 
 
 
   _____________________________ 
   Ólafur Ólafsson fundarritari. 


