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Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 árið 2002. 
 
Aðalfundur Ferðakúbbsins 4x4 haldinn á Hótel Loftleiðum mánudaginn 6.  maí 2002.  
Fundinn setti formaður klúbbsins, Björn Þorri Viktorsson. 
Fundurinn hófst á kosningu fundarstjóra og fundarritara. Fundarstjóri var kosinn 
Friðrik Halldórsson og fundarritari Ólafur Ólafsson. 
Fundarstjóri tilkynnti í upphafi að aðalfundur hefði verið rétt boðaður. Með skriflegu 
fundarboði í Setrinu, maí blaði, póstlögðu 26.4.2002 og í DV og Fréttablaðinu í dag, 
6. mai. 
Fyrsti liður aðalfundar var skýrsla stjórnar, lesin upp af formanni klúbbsins. 
Kom hann víða við í ræðu sinni. 
Hann sagði síðastliðið starfsár hafa verið óvenju viðburðarríkt, mikið starf unnið og 
hver viðburðurinn rekið annan. 
Hann sagði frá myndbandakeppni í félaginu. Samningi við Ferðafélag Íslands um 
vinnu starfsmanns Ferðafélagsins fyrir Ferðaklúbbinn, sem er fyrsti launaði 
starfsmaðurinn í starfi fyrir klúbbinn til að þjónusta félagsmenn og létta undir með 
stjórn. 
Þá kom hann inn á landgræðsluferð í Þórsmörk. Sumarhátíð í júlímánuði að Hrafnagili 
í Eyjafirði og fjölskylduhátíð í Setrinu í ágúst. 
Þá kom fram að fjölskylduhátíðin í sumar verður haldin í samvinnu við Ferðafélag 
Íslands. 
Hann sagði frá stikuferð í september og vinnuferðum skálanefndar í júlí, ágúst og 
september. 
Í október stóð Ferðaklúbburinn fyrir sýningu í Laugardalshöllinni. Skipulagning og 
framkvæmd gekk framúrskarandi vel, en sýningargestir voru allt of fáir. 
Árshátíð Ferðaklúbbsins var haldin í oktober og tókst mjög vel. 
Landsfundur Ferðaklúbbsins var haldin í Setrinu í október. Þar mættu fulltrúar allra 
nefnda og deilda, nema Vestfjarðadeildar og Austfjarðardeildar, sem náði ekki á 
staðinn . Formaðurinn fjallaði lítillega um efni fundarins og tók fram að fundargerðin 
og tillögur starfshópanna væru tiltækar á heimasíðu klúbbsins. 
Þvínæst fjallaði formaðurinn um aðrar uppákomur, bjórkvöld og nýliðaferðir. 
Þorrablót var haldið í Setrinu í febrúar þar sem Einar Sól fyllti skála og þátttakendur á 
mettíma. 
Í febrúar gerði ferðaklúbburinn samsstarfssamning við Skeljung um auglýsingar og 
afsláttarkjör. 
Þessu næst fjallaði formaðurinn um 4ra ferða helgina þar sem á annað hundrað bíla 
voru á ferðinni þessa daga. 

- 2 - 



Í apríl var byrjað að undirbúa aðalfund, stemma af bókhald og endurskoða. Einnig var 
haldinn fundur með tækninefnd og breytingaraðilum. Skipuð var 5 manna nefnd til að 
móta tillögur um reglur varðandi öryggi í sambandi við útfærslu og framkvæmd 
jeppabreytinga. Í nefndinni sitja tveir fulltrúar tækninefndar og þrír fulltrúar 
breytingaaðila. 
Formaður sagði félagsfundi á árinu hafa verið 9 talsins auk aðalfundar og 
stjórnarfundi um 30 talsins. 
Hann ræddi störf nefnda í félaginu og þakkaði þeim óeigingjarnt starf. 
Komið hefur til tals að færa félagsfundina frá Hótel Loftleiðum í sal Ferðafélagsins í 
Mörkinni 6. 
Formaður sagði afkomu félagsins hafa verið góða á síðasta starfsári og tekjuafgangur 
væri af reglulegri starfsemi félagsins. Þó mætti ekki mikið út af bregða. 
Hann talaði um starfsmann klúbbsins, sem hefði unnið að mótun starfsins með stjórn 
og sagði fulla þörf fyrir starfsmann til þjónustu við félagsmenn og stjórnendur 
félagsins. 
Að lokum tilkynnti formaður að hann hefði ákveðið að láta af formennsku í félaginu 
og þakkaði fyrir samstarfið. 
 
Að ræðu formanns lokinni þakkaði fundarritari fyrir greinargóða skýrslu. 
 
Næsti liður var skýrsla gjaldkera. Sigþór Karlsson flutti. 
Hann sagði tekjur hafa aukist á árinu og munaði þar mest um tekjur af sýningu. Þó 
væru ennþá ókomnar ca. 200 þús. króna tekjur af sýningunni. Tekjur ársins næmu ca. 
8,6 milljónum króna. 
751 félagi  úr Reykjavíkurdeildinni hefðu greitt félagsgjöld á árinu auk félaga úti á 
landi. 2 deildir höfðu ekki skilað uppgjöri fyrir aðalfund. 
Gjöld á starfsárinu námu ca. 6.150 þúsund krónum.  
Tekjur umfram gjöld voru á árinu rúmar 2.515 þúsund krónur. 
Eignir voru í lok starfsársins rúmar 7 milljónir króna. 
Hann sagði prentun og póstburðargjöld hafa hækkað mikið á árinu. 
Reikningar félagsins voru sýndir á myndvarpa og útskýrðir lið fyrir lið. 
 
Spurt var úr sal hvers vegna talað hefði verið um tekjur af sýningu upp á rúmar 2 
millj. króna, en reikningar sýndu aðeins 1, 6 millj.  Útskýrt var að enn vantaði 200 þús 
krónur af tekjum, auk þess sem fleiri reikningar hefðu borist, m.a. frá rafvirkja 
Hallarinnar. 
 
Spurt var um hvers vegna gamlar útistandandi skuldir hefðu verið afskrifaðar nú. 
Svarað var að það væri vegna góðrar stöðu nú. 
 
Spurt var um 17 földun á bankakostnaði og afskriftir á tölvum 
Svarað var að afskriftirnar væru samkvæmt lögum og bankakostnaður hærri vegna 
aukinna umsvifa. 
 
Að þessu loknu var þessum dagskrárlið lokað og skýrslur stjórnar samþykktar 
samhljóða. 
 
Næsti liður var skýrslur nefnda. 
 
Fyrstur kom Ásgeir Kristinsson úr ritnefnd. 
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Hann sagði Setrið hafa tekið stakkaskiptum. Kostnaður hefði aukist, en aflað hefði 
verið meiri auglýsinga. Gengið hefði illa að fá efni í blaðið. 
Að lokum tilkynnti hann mannabreytingar í ritnefnd. 
 
Annar kom Jón Snæland úr skálanefnd. 
Hann fór yfir starfsáætlun næsta árs, þakmálun, pallasmíði, stigaviðgerðir, brunastiga 
o.fl. Hann kom inn á að skipta þyrfti um lykla og cylindra í Setrinu. Þá kom hann inn 
á innheimtu skálagjalda og hvernig mætti auka skil á þeim. 
Einnig kom hann inn á í hvaða ferðum væri ekki innheimt skálagjöld. Þ.e. ekki í 
vinnuferðum og fjölskylduferðum. 
Þá kom hann inn á föst verð fyrir utanaðkomandi hópa, t.d. 45  þús. krónur og 15 þús. 
krónur í staðfestingargjald fyrir stærri hópa yfir helgi lægri gjöld fyrir minni hópa. 
Stuttar umræður urðu um hvort allar 4x4 hópferðir skyldu greiða 45 þús. krónur, en 
sagt var að það væri einungis fyrir utanaðkomandi aðila. 
Einnig var örlítið komið inn á ósamræmi miðað við t.d. nýliðaferðir. 
 
Þriðji var Birgir Sigurðsson frá Tækninefnd. 
Sagði hann nefndina prufa GPS tæki og starfið myndi aukast næsta ár. 
 
Fjórði var Halldór Hauksson úr Hjálparsveit. 
Hann sagði útköll hafa verið 3 og ferðir 4. og sagði hann frá þeim ferðum. 
 
Fimmti var Einar Kjartansson úr Umhverfisnefnd. 
Hann sagði frá vinnuferðum Umhverfisnefndar á árinu. Landgræðsluferð í Þórsmörk 
og  stikuferð, en baggaferð var ekki farin. 
Umhverfisnefndin stóð fyrir 2 nýliðaferðum. Með 8 bíla á Grímsvötn og 20 bíla á 
Langjökul. 
Þá fjallaði hann um þjóðgarða og hálendisvegi 
Að lokum sagði hann frá mannabreytingum í nefndinni. 
 
Næsti liður var Lagabreytingar. 
Engar lagabreytingartillögur bárust, þannig að þessi liður féll niður. 
 
Næsti liður var kjör manna í stjórnir og fastanefndir. 
 
Björn Þorri Viktorsson sagði sig frá formannsstöðu og var Kjartan Gunnsteinsson 
kosinn í hans stað. 
Mannabreytingar urðu einnig í stjórn og nefndum, þannig að þær verða mannaðar 
næsta starfsár sem hér segir: 
 
Formaður: 
 Kjartan Gunnsteinsson 
 
Meðstjórnendur: 
 Guðmundur Tómasson 1 ár 
 Jóhann Rúnar Guðbjarnason 2 ár 
 Jóhannes Jóhannesson 2 ár 
 Sindri Grétarsson 1 ár 
 
Varamenn: 
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 Páll H. Halldórsson 2 ár 
 Friðrik Halldórsson 1 ár 
 
Ritnefnd: 
 Georg Már Georgsson 2 ár 
 Sigurður Helgason 1 ár 
 Soffía Björgvinsdóttir 2 ár 
 
Skálanefnd:  
 Gunnlaugur Einarsson 1 ár 
 Jón Snæland 1 ár 

Karl Sveinsson 1 ár 
 Magni Rúnar Þorvaldsson 2 ár 
 Ólafur Pétursson 2 ár 
 
Tækninefnd: 
 Birgir Sigurðsson 2 ár 
 Björn Þorri Viktorsson 2 ár 
 Guðleifur Kristinsson 1 ár 
 Sigurður Jónsson 1 ár  
 Örn Jónsson 2 ár 
 
Hjálparsveit:  
 Ásgeir Ásgeirsson 2 ár 
 Ásgeir Böðvarsson 2 ár  

Friðrik Halldórsson 2 ár 
 Halldór Guðlaugur Hauksson 1 ár 
 Sveinlaugur Hannesson 1 ár 
 
Umhverfisnefnd:  
 Bessi Aðalsteinsson 1 ár 
 Einar Kjartansson 2 ár 
 Magnús Guðmundsson 2 ár 

Ómar Sigurðsson 1 ár 
 Skúli H Skúlason 2 ár 
 
Skoðunarmenn: 
 Albert Sveinsson 
 Ómar Sigurðsson 
 
Næsti liður aðalfundar var Önnur mál 
 
Fyrsta tillaga var frá Edvald Geirssyni um fjárveitingu til VHF. Endurnýjun 
fjárveitingar frá í fyrra allt að 500.000.- krónur. 
Tillagan var samþykkt. 
 
Næsta tillaga var frá Umhverfisnefnd. Fyrir henni var Þrándur Arnþórsson. Tillagan 
hljóðaði upp á fjárveitingu til Umhverfisnefndar upp á allt að 200.000.- krónur. 
Tillagan var samþykkt. 
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Næsta tillaga var frá Hjálparsveit. Tillagan hljóðaði upp á allt að 200.000.- krónur 
vegna kostnaðar og 150.000.- krónur til kaupa á búnaði.  
Spurt var hvort þetta ætti einnig við skálanefnd.  
Svarað var að einungis væri átt við hjálparsveit. 
 
Spurt var hvað yrði um peninga sem ekki væru notaðir 
Svarað var að einungis væri um heimild að ræða. 
 
Spurt var: Hvað um fleiri nefndir. 
Formaðurinn svaraði að þetta hefði verið rætt áður ef opnað yrði á heimildir.  
Hjálparsveitin væri í erfiðum ferðum í þágu annarra. 
 
Spurt var um skálanefnd ef hún treysti sér ekki til að standa fyrir ferðum hvort kalla 
ætti út hjálparsveit 
Sagt var að gera yrði greinarmun á hvort menn væru í ógöngum. 
 
Hér var hvatt til að gengið yrði til atkvæða. 
Tillagan var samþykkt samhljóða. 
 
Næsta tillaga var frá Skálanefnd um fjárveitingu allt að 300.000.- krónum. 
Tillagan var samþykkt samhljóða. 
 
Næsta tillaga var um endurnýjun 250.000.- króna af 500.000.- króna fjárveitingu til 
Eyjafjarðardeildar. Rætt var um að hafa heimildina opna. 
Samþykkt. 
 
Næsta tillaga var frá Suðurlandsdeild um allt að 300.000.- króna framlag til skála við 
Sultarfit. Rætt var um að framlag yrði greitt eftir að kostnaður hefur verið greiddur. 
Tekið var fram að Suðurlandsdeildin ætti ekki skálann. 
Tillagan var samþykkt 
 
Næsta tillaga var frá stjórn um hækkun félagsgjalda í 3.900.- krónur. 
Spurt var hvort þörf væri á þessu. 
Svarað var að félagsgjald hefði ekki verið hækkað í 4 til 5 ár. 
Þörf væri ekki knýjandi, en kostnaður ykist og kaffi væri snýkt hjá fyrirtækjum. Þetta 
þýddi auknar tekjur upp á ca. 240.000.- krónur á ári. 
 
Bent var á að þetta munaði félaga ekki miklu, en félagið miklu, einkum ef kostnaður 
muni aukast skyndilega. 
 
Spurt var um gjald hjá öðrum félögum. 
Það er líklega á svipuðu róli. 
 
Sagt var að 40.- króna hækkun á hvern fund væri góð rök en að ekki hefði verið 
hækkað lengi væru slæm rök. 
 
Breytingartillaga kom frá Þórarni Garðarssyni  um að félagsgjaldið hækkaði í 
4.400.- krónur, en ef greitt yrði innan 21. dags yrði félagsgjaldið áfram 3.500.- krónur. 
 
Breytingartillaga kom frá Gísla Péturssyni um að tillögunni yrði frestað í 1 ár. 

- 6 - 



Sú tillaga var felld með öllum atkvæðum nema þremur. 
 
Síðan var breytingartillaga Þórarins felld með öllum atkvæðum nema sex. 
 
Tillaga stjórnar var síðan borin til atkvæða. 
Samþykkt með miklum meirihluta. 
 
Næst var spurt um félagatal hvort það kæmi út á hverju ári. 
Svarað var að það hafi síðast komið úr haustið 2001 og eigi að koma út á 2ja ára 
fresti. 
Félagatalið væri frítt, en kostaði 500.- krónur aukaeintak. Það hefði ekki verið sent, en 
afhent á fundum. 
 
Næst var tillaga frá Skálanefnd um hækkun á skálagjöldum í 800.- krónur til 
félagsmanna og 1.300.- krónur til utanfélagsmanna. 
 
Spurt var um hver skálagjöld væru hjá öðrum félögum. 
 
Skrifleg tillaga kom um 500.- króna skálagjöld til félaga, en 1.300.- krónur til annarra 
vegna hækkunnar á félagsgjöldum. 
 
Sagt var að nógu erfitt væri að innheimta 500.- krónur 
 
Einn fundarmaður var sammála hækkun skálagjalda. Sagði að 500.- króna gjald þýddi 
að skálinn væri ómerkilegur. 
 
Breytingartillagan var hér dregin til baka. 
 
Tillaga Skálanefndar var hér samþykkt með miklum meirihluta. 
 
Þessu næst spruttu upp miklar umræður út frá fréttum í fjölmiðlum um kvöldið 
varðandi akstur nokkurra jeppa á lokuðu svæði á Suðurnesjum. Mikil landspjöll urðu 
af þessum akstri og höfðu þeir allir orðið fastir og verið skildir eftir.  
Frétt Ómars Ragnarssonar, þar sem hann lýsti aðstæðum í máli og myndum ullu 
miklum titringi meðal félagsmanna. 
 
Formaður benti á að ekki mætti fordæma alla félagsmenn. 
 
Einn fundarmaður var sammála formanni, en benti á að almenningur tæki þessu öðru 
vísi og búið væri að byggja upp gott orð á klúbbnum undanfarin ár, sem gæti versnað 
við þetta. 
 
Bent var á að hér hefðu Bandaríkjamenn af Keflavíkurflugvelli verið á ferðinni. 
 
Rætt var um að vísa þessu máli til Umhverfisnefndar. 
 
Rætt var um hvort senda ætti út yfirlýsingu um að harma eða fordæma þetta mál. 
 
Nokkrir félagsmenn settust niður og unnu að yfirlýsingu frá Ferðaklúbbnum um þetta 
mál. 
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Einn félagsmaður benti á að í augum bandarískra starfsmanna á Keflavíkurflugvelli 
værum við “Villimennirnir” sem æddum yfir allt. 
 
Þegar hér var komið var eftirfarandi ályktun borin fram:  
 
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 fordæmir þann utanvegaakstur sem skýrt 
var frá í fréttum í kvöld, 6. maí 2002. 
Háttsemi  sem þessi er í fullkominni andstöðu við stefnu klúbbsins, en 
hann hefur barist gegn utanvegaakstri allt frá stofnun félagsins árið 1983 
 
Eftir nokkrar umræður var ályktunin samþykkt með þremur mótatkvæðum. 
 
Samþykkt var að vísa þessari ályktun til nýrrar stjórnar. 
 
Þessu næst urðu umræður um VHF endurvarpskerfi Ferðaklúbbsins. Sagt var að LÍV 
og fleiri aðilar vildu koma inn í okkar kerfi. Hugmynd væri t.d að selja aðgang að 
kerfinu. 
Spurt var um hve mikil aukningin myndi verða. 
Spurt var um endurvarpa á Drangajökli.  
Sagt var frá þremur nýjum endurvörpum, sem væru á leiðinni,  Einn á Vestfjörðum, 
einn á Vaðlaheiði og einn á Gagnheiði 
 
Næst var rætt um hugsanlegan flutning félagsfunda í Mörkina. Sagt var að bílastæði 
væru fá og Loftleiðir væri betri kostur. 
 
Formaður Sýningarnefndar kom upp og skýrði í stuttu máli gang sýningarinnar. 
Heildartekjur námu rúmum 7,7 milljónum. Gjöld voru yfir 3,6 milljónir. 
Auglýsingastofan Hausverk fékk 30% af miðasölu og fór út með tapi.  
Netto hagnaður af sýningunni næmu ca 1.865.000.- krónum 
 
Þessu næst þakkaði fráfarandi formaður, Björn Þorri Viktorsson samstarfið og nýr 
formaður, Kjartan Gunnsteinsson þakkaði góða kosningu og lýsti yfir tilhlökkun 
með komandi starfsár. 
 
Fundi var slitið klukkan 23.26 
 
 
 
     ________________________________ 
     Ólafur Ólafsson 
     Fundarritari 
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