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Skýrsla stjórnar. 

 

Stjórn félagsins sem kosin var á síðasta aðalfundi Skugga þann 04. desember 2014 hefur verið 

þannig skipuð:  

Stefán Logi Haraldsson, form., Reynir Magnússon, varaform., Kristján Þ. Gíslason, ritari, Svanhildur 

Björk Svansdóttir, gjaldkeri og Sigurþór Óskar Ágústsson, meðstj. 

Varastjórn hafa skipað þau:  Sigríður Jóna Sigurðardóttir, Birgir Andrésson og Erla Rún Rúnarsdóttir, 

en varastjórn hefur einnig verið boðuð til allra funda stjórnar. 

 

Stjórn Skugga hefur á starfsárinu haldið 6 bókaða stjórnarfundi, auk allmargra óformlegra funda 

stjórnarmanna með nefndum félagsins og fulltrúum annarra hestamannafélaga á Vesturlandi, 

starfsmönnum sveitarfélagsins og fleiri aðilum er tengjast starfseminni.  Þá hafa formaður og aðrir 

stjórnarmenn sótt formannafundi hjá UMSB og LH.  Fulltrúar frá Skugga sóttu síðan sambandsþing 

UMSB. Þá var formaðurinn fulltrúi félagsins á aðalfundum í hlutafélögunum Reiðhöllin Vindás ehf. og 

Selás ehf. 

Stjórnin hóf starfsár sitt á að fara yfir þær áherslur sem starfið framundan þyrftu að hafa og var 

byrjað á því að skipta nefndum félagsins niður á ábyrgðarsvið stjórnarmanna með það í huga að hver 

stjórnarmaður bæri ábyrgð á að starf viðkomandi nefnda væri virkjað og vera um leið tengiliður 

stjórnar við þá nefnd.  Þetta er liður í að dreifa starfinu í stjórninni og reyna að tengja starf stjórnar 

betur við nefndir og starfsemina almennt í félaginu.  Þetta kerfi höfum við viðhaft um nokkurra ára 

skeið og gefist þokkalega.  Starfsemi nefnda var mismikil á þessu starfsári og sumar nefndir félagsins 

hafa lítið látið til sín taka á árinu á meðan aðrar nefndir félagsins hafa þó haft í miklu að snúast og 

drifið áfram öflugt og gott starf í félaginu.  Það skal ávallt vera áskorun okkar fyrir næsta starfsár að 

gera þarna betur og virkja fleiri félaga til starfa.  Það mun verða vikið betur að starfi einstakra nefnda 

í skýrslunni hér á eftir. 

Upplýsingagjöf til félagsmanna um viðburði og starfsemina hefur sem fyrr að mestu farið fram í 

fréttum á heimasíðu félagsins, fésbókarsíðu félagsins og með fjölpósti á netfangalista félagsins.  

Heimasíðan okkar er sem fyrr mjög þýðingamikill miðill til að hafa samskipti við félagsmenn og aðra 

sem vilja fylgjast með starfi okkar og hefur Kristján Gíslason verið virkur og vakandi fyrir að koma 

fréttum um viðburði og starfsemina þar á framfæri.  Ég vil því enn og aftur hvetja alla félagsmenn til 

að skoða heimasíðuna okkar reglulega og láta gjarnan í sér heyra þegar einhverju þarf að koma til 

skila, sem erindi á til félaganna og annarra hestaáhugamanna.  Eins hvet ég félagsmenn til að senda 

formanni og öðrum stjórnarmönnum línur til að koma á framfæri góðum ábendingum, fyrirspurnum 

og uppbyggilegri gagnrýni á það sem betur má fara í starfinu okkar – það verður bara vel þegið.   

Félagatalið okkar taldi nú, fyrir þennan aðalfund, 276 félagsmenn og hafði þeim fjölgað á starfsárinu 

um 14, nýir félagar eru samtals 26 en þeir félagar sem hafa óskað eftir afskráningu af félagaskrá eru 

12, en auk þeirra eru nú á aðalfundinum, því miður, 10 félagar sem felldir verða af félagaskrá vegna 

vanskila á árgjöldum, en þeir félagar hafa ekki sinnt áminningum um uppgjör fyrir aðalfundinn og er 

leitt að horfa á eftir félagsmönnum á þann hátt.  Það þýðir því að raunfjölgun er ekki nema 4 

félagsmenn á starfsárinu – þ.a. félagatalið telur þá 266 félagsmenn í upphafi nýs starfsárs. 



Mótahald á vegum félagsins var sem fyrr mjög blómlegt á starfsárinu og stóð mótanefnd okkar fyrir 

Gæðingamóti, íþróttamóti og firmakeppni.  Gæðingamótið og Íþróttamótið voru haldin í samstarfi við 

Hmf. Faxa og eins var með KB mótaröðina sem haldin var að venju á fyrstu mánuðum ársins, en þar 

voru haldin þrjú mót í samstarfi félaganna.  Kaupfélag Borgfirðinga var áfram styrktaraðili þessarar 

inni-mótaraðar og styrkti það að vanda með mjög myndarlegum hætti.  Hagnaður varð af öllu 

mótahaldinu þetta starfsárið, svo sem fram kemur í reikningum okkar, en hagnaður af KB 

mótaröðinni rann óskipt til rekstrarfélags reiðhallarinnar, Seláss ehf. 

Sameiginlegu sumarmótin okkar og Faxa, Gæðingamót og íþróttamót voru styrkt sérstaklega af 

Arionbanka og Líflandi, sem gerði það í raun kleift að skila þessum mótum með góðum hagnaði.  

Kunnum við þessum aðilum bestu þakkir fyrir stuðninginn við þetta mótahald. 

Í byrjun þessa árs ákvað stjórnin að fjárfesta í útvarpssendi, sem hugsaður er til að auðvelda 

áhorfendum og keppendum að fylgjast með framgangi móta, bæði á mótum utanhúss og ekki síst á 

þeim mótum sem haldin eru í reiðhöllinni.  Sendirinn var pantaður á netinu og kostnaður við hann var 

óverulegur, en vonandi kemur hann að góðu gagni í framtíðinni. 

Mikið starf er fyrirsjáanlegt á næsta starfsári við mótahald hér í Borgarnesi.  Inni í reiðhöllinni verður 

KB mótaröðin 13. febr., 05. mars og 09. apr. (vonandi styður KB áfram við þann viðburð), auk þess 

sem búið er að boða Meistaradeild Vesturlands, sem verður fyrir úrvalshestana og knapana héðan af 

Vesturlandi og haldin af félagsskap sem myndaður hefur verið um þann viðburð, en ekki beint á 

forræði félaganna.  Síðan hefur LH boðað til meistaramóts 15. apríl, n.k. – meistarar meistaranna, þar 

sem efstu hestar úr mótaröðum víðsvegar um landið munu etja kappi og þar á meðal væntanlega 

sigurvegarar úr okkar mótaröðum hér á Vesturlandi.  Þá verður íslandsmót yngri flokka, í umsjá okkar 

í Skugga, haldið hér í Borgarnesi dagana 14.-17. júlí, n.k., unglingalandsmót verður síðan haldið hér í 

Borgarnesi um verslunarmannahelgina og þar munu hestaíþróttir verða á okkar hendi.  Að lokum er 

síðan okkar í Skugga að sjá um Bikarmót Vesturlands þetta árið og er stefnt að því þann 13. ágúst.  

Mikið mun því mæða á móta- og vallarnefndum okkar, auk kaffinefndar og auðvitað öllum almennum 

félagsmönnum, sem kallaðir verða til, svo okkur auðnist að standa vel að öllum þessum viðburðum 

sem framundan eru í starfinu hjá okkur. 

Þá er rétt að gera hér að umtalsefni að óðum styttist í næsta Fjórðungsmót Vesturlands og hefur 

verið töluverð umræða frá síðasta fjórðungsmóti hvort rétt sé að mótinu verði valinn annar staður en 

á Kaldármelum, þar sem það hefur farið fram um langt skeið.  Ljóst er að aðstaðan þar er orðin mjög 

óviðunandi og mikið sem framkvæma þarf á svæðinu til að það geti uppfyllt þær kröfur sem svona 

mótum fylgir núorðið, auk þess sem Hmf. Snæfellingur stendur á allmiklum krossgötum með 

áframhald á leigu og uppbyggingu þess svæðis.  Í umræðunni hefur töluvert verið talað um að mótinu 

geti verið betur borgið t.d. hér í Borgarnesi, þar sem aðstaða sé orðið almennt mun betri og minni 

tilkostnaður sem leggja þurfi í að gera slíkt mót mögulegt hér.  Á formannafundum okkar 

hestamannafélaganna hér á Vesturlandi hefur þetta verið nokkuð rætt undanfarið og ljóst að 

fulltrúum hinna félaganna finnst vel koma til greina að skoða með næsta Fjórðungsmót hér í 

Borgarnesi.  Því höfum við í stjórn Skugga áhuga á að kanna með vilja félagsmanna hér á þessum 

aðalfundi hvort stuðningur sé fyrir því að við sækjum um að halda Fjórðungsmót 2017 hér á okkar 

svæði í Borgarnesi.  Mun ég bera upp tillögu um þetta málefni hér síðar á fundinum, til þess að 

aðalfundurinn geti svarað því hver vilji félagsins er gagnvart því að sækja um þetta mótahald hingað. 



Æskulýðsnefndin stóð að vanda fyrir mjög öflugu og fjölbreyttu starfi á árinu og var snemma á 

starfsárinu sett niður drög að starfinu framundan.  Í félaginu eru á milli 40 og 50 börn, unglingar og 

ungmenni, sem eru virk í starfinu sækja það starf sem í boði er hjá félaginu, en það hefur verið boðið 

upp á fjölbreytta viðburði við allra hæfi.  Bókleg kennsla í knapamerkinu hófst stax í október á síðasta 

ári í Grunnskólanum í Borgarnesi, en skólinn hefur lengi átt gott samstarf við félagið um bóklega hluta 

námsins og get unglingar í eldri bekkjunum t.d. tekið knapamerkið sem valfag.  Í vetur voru tveir 

nemendur í knapamerki nr. 1, átta nemendur  voru í knapamerki nr. 2, þrír nemendur í knapamerki 

nr. 3 og þrír nemendur í knapamerki nr. 4.  Heiða Dís Fjeldsted sá um knapamerkin, svo sem áður og 

skilaði þar frábæru starfi, að vanda.  Mörg fleiri viðfangsefni voru skipulögð af Æskulýðsnefndinni, svo 

sem þátttaka í Vesturlandssýningu, keppnisnámskeið og almennt reiðnámskeið fyrir 5 til 11 ára börn. 

Miðvikudaginn 01. apríl komu síðan börn frá Þyt í Húnaþingi Vestra í heimsókn og skelltu börnin 

okkar upp sýningu fyrir þau og úr varð vel heppnaður dagur í góðri samveru við þau.  Þá var 

Æskulýðsdagur Skugga haldinn 29. maí, s.l., sem lokahnykkur á vetrarstarfið og tókst sá viðburður 

með miklum ágætum, frábær í alla staði.  Krakkarnir okkar voru síðan dugleg að taka þátt í mótum á 

starfsárinu og ekki annað að sjá en mikil gróska geti verið í okkar æskulýðsstarfi framundan.  

Æskulýðsnefndin hefur útbúið glæsilega og greinagóða ársskýrslu um starfið, sem send hefur verið 

inn til Æskulýðsnefndar LH og vísa ég í hana með frekari útfærslu á starfinu.  Nokkur eintök af 

skýrslunni liggja hér frammi, fóki til skoðunar og fróðleiks. 

Beitarmálin hjá okkur í Skugga voru með svipuðu sniði og fyrra ár en ásókn í hagabeit var þó örlítið 

minni í ár, en 263 hross voru skráð í sumarbeit (voru 266 í fyrra), 75 hross voru skráð í haustbeit (voru 

78 í fyrra) og 75 hross voru skráð í heilsársbeit (voru 78 í fyrra).  Beitarnefndin sá um úthlutun 

beitarhólfanna og umsjón með þeim, sem fyrr og gekk það nokkuð vel fyrir sig og vandamálalaust að 

útvega beit fyrir þau hross sem sótt var um fyrir.   

Beitarnefndin hefur það hlutverk að sjá um að framfylgja leigusamningum okkar við Borgarbyggð og 

Holtslandið og uppfylla þau ákvæði sem þar er að finna, svo sem smölun á haustin o.þ.h.    

Beitarsamningurinn við Borgarbyggð er í raun löngu runninn út en í honum er framlengingarákvæði 

um eitt ár til viðbótar, ef ekki er sagt upp fyrir mitt árið og þar sem sveitafélagið sagði samningnum 

ekki upp á síðasta ári þá er samningurinn í gildi út næsta ár, að minnsta kosti.  Vonast ég til að nú fari 

að draga til tíðinda með gerð á nýjum beitarsamningi við sveitafélagið og þarf sá samningur að vera á 

svipuðum nótum og núverandi samningur en þó væntanlega aðlagaður að þeim breytingum sem 

orðið hafa, eitthvað aukið beitarsvæði og vonandi með afdráttarlausari niðurstöðu um raunverulegt 

beitarland sem okkur er ætlað í samningnum. 

Skammtímabeitin á félagssvæðinu, í kringum hesthúsin í Borgarnesi, hefur verið úthlutað samkvæmt 

fyrirmælum sem stjórnin hefur útbúið og í samráði beitarnefndar og stjórnar, einhver misbrestur 

hefur þó orðið á að hesthúseigendur fari eftir þeim reglum sem settar hafa verið og því miður hefur 

samskiptaleysi stundum verið á milli fulltrúa beitarnefndar, stjórnar og hesteigendanna sem sækjast 

eftir að nýta þessi svæði.  Einnig þarf að taka af öll tvímæli um hvort sveitafélagið hefur eitthvað á 

móti því að við nýtum öll þau svæði sem við höfum verið að ráðstafa til félaga okkar. 

Reiðveganefnd sá að vanda um að sækja um fjármagn til reiðvegagerðar og uppskáru einungis um 

850 þúsund til félagsins, af reiðvegaúthlutun ársins og voru þeir fjármunir nýttir að fullu.  Starf 

reiðveganefndar er metnaðarfullt og má í því sambandi nefna að nefndin sótti um 2,8 millj. til tveggja 

verkefna, en því miður var úthlutun reiðvegasjóðs ekki í samræmi við umsókn okkar.  Mikið starf er 



því enn framundan í reiðvegagerð hjá okkur.  Það vakti sérstaka athygli mína að nú í lok október sendi 

Halldór Halldórsson, formaður reiðveganefndar LH út hreyfingalista reiðvega 2015, til og með 16. 

október, en þar kom fram að einungis væri búið að nýta 20,2 m.kr. af 60 m.kr. af reiðvegafé og á 

þeim lista var ekki að sjá að önnur félög hér á Vesturlandi væru búin að nýta neitt af sínum 

úthlutunum, en til landshlutans voru um 6 m.kr. til skiptanna.  Vonandi verður þetta fjármagn ekki 

látið brenna inni hjá fjárveitingarvaldinu um áramót.  Skýrsla reiðveganefndar verður flutt hér síðar á 

fundinum og vísa ég því til hennar með nánari greiningu á starfsemi nefndarinnar á starfsárinu. 

Umhverfisnefnd félagsins hafði veg og vanda af árlegri tiltekt í hesthúsahverfinu og var auk þess að 

sjá til þess að ýta við félögum að fjarlægja rusl af kerruplani og rúlluplani, einhver tiltekt varð á þeim 

svæðum í framhaldi af því.  Umhverfismálin á félagssvæði okkar þurfa og ættu að vera í huga okkar 

hestamanna því svæðið okkar þarf að vera okkur til sóma sérstaklega núna þegar aukin starfsemi fer 

fram á svæðinu á næsta starfsári, s.s. íslandsmótið og unglingalandsmótið sem bæði verða áberandi 

viðburðir á svæðinu næsta sumar.  Vel væri við hæfi að hesthúseigendur tækju sig nú saman og 

máluðu húsin og gerðin, auk þess að endurbæta þar sem þörf er á, fyrir komandi sumardagskrá.  

Einnig vil ég enn og aftur minna á að samkvæmt samþykkt um hesthús og umgengni í 

hesthúsahverfinu í Borgarnesi, er orðið skylda að öll hesthús í hverfinu okkar eiga að vera með 

lokaðar taðþrær, það verður ekki undan því vikist lengur að ráða þarna bragabót á. 

Hestamannafélagið Skuggi hefur nú um nokkurra ára skeið séð um að útvega og greiða fyrir ruslagám 

og rúlluplastgáma í hesthúsahverfinu.  Þar hafa verið skýr fyrirmæli um að í rúlluplastgáma eigi 

einungis að henda rúlluplasti, en alls ekki neti utan af rúllum, baggaböndum eða heyi – allt annað rusl 

en rúlluplastið á að fara í ruslagám.  Þrátt fyrir að þetta hafi verið rækilega kynnt og ítrekað þá er nú 

svo komið að Gámaþjónustan mun hætta að útvega okkur rúlluplastgáma (sem voru okkur að öllu 

kostnaðarlausir), þar sem einhverjum „drullusokkum“ hefur fundist þetta óþarfa smámunasemi að 

svortera með þessum hætti og þráfaldlega hent öðru rusli, en rúlluplasti í þessa sérmerktu gáma.  

Líklega er þeim sem ganga svona um alveg sama þótt hestamenn þurfi allir að fara með sitt rusl á 

gámastöðina við Sólbakkann – þar sem félagið ræður tæplega við að þurfa að greiða fyrir losun á öllu 

því rusli sem þarna til fellur, þar með talið allt rúlluplastið!  Nóg er þetta að kosta okkur nú þegar! 

Fræðslu- og skemmtinefnd félagsins stóð fyrir uppskeruhátíð félagsins, fimmtudaginn 22. janúar, s.l. í 

félagsheimilinu okkar og tókst sú hátíð vel í alla staði.  Íþróttamaður ársins hjá Skugga var útnefndur, 

fyrir árið 2014, Atli Steinar Ingason. 

Ferðanefnd Skugga stóð að vanda að fjöruferð í Rauðanesfjörur, um páskana og síðan var auglýst 

síðsumarferð í lok ágúst s.l., en þátttaka náðist því miður ekki í þá ferð og var hún því slegin af.  Það 

er orðið verulega knýjandi að endurhugsa verkefni ferðanefndar og reyna að koma á öðru 

fyrirkomulagi, sem hentað gæti fleiri félagsmönnum og endurvakið þá stemmingu sem ávallt myndast 

við að ferðast saman í skemmtilegum hóp félagsmanna og gesta.  Verður það verkefni næstu 

ferðanefndar að ráðast í þá endurskipulagningu, með hjálp stjórnar ef eftir því verður óskað. 

Firmanefnd skilaði ágætis fjáröflun þetta árið, þó verulega lægri upphæðir hafi safnast en fyrri ár.  Þar 

er þó ekki við formann nefndarinnar að sakast, þar sem því miður voru nánast engir af kjörnum 

nefndarmönnum tilbúnir til að taka til hendinni og held ég að einungis formaður og einn annar 

nefndarmaður hafi safnað þeim áheitum sem söfnuðust.  Einkennilegt, þetta er nú frekar léttur 

verkefnalisti sem fyrir nefndinni liggur og tekur fljótt af.  Betur verður gert hjá næstu nefnd vonandi. 



Kaffinefnd félagsins stóð sig með miklum sóma og skilaði góðum tekjum í ár, þrátt fyrir færri mót en á  

fyrra ári.  Það eru oft langar vaktir sem nefndarmenn þurfa að standa og undirbúningur gjarnan 

töluverður fyrir mótsdagana, svo sem við bakstur og eldamennsku.  Nefndarfélagar og aðrir 

velunnarar eiga mikið hrós skilið fyrir starfið í sumar.  Betri aðstaða í eldhúsi félagsheimilisins hefur 

vonandi skilað þægilegri vinnuaðstöðu, þó vissulega eigi enn eftir að bæta úr nokkrum þáttum enn. 

Rafmagnsnefnd félagsins hafði heldur minni umsvif á árinu í viðhaldi og nýlögnum á félagssvæðinu 

heldur en oft áður.  Formaður nefndarinnar, hann Rúnar Karl Jónsson skilaði þó frábæru starfi við alla 

endurnýjun á raflögnum og rafbúnaði í félagsheimilinu, við endurbæturnar þar.  Guðmundur og Lilja 

höfðu síðan veg og vanda af aflestri og innheimtu rafmagnsgjalda í hverfinu, svo sem þeirra frábæri 

starfi hefur verið undanfarin mörg ár, hjá félaginu.  Reglan er ætíð góð á hlutunum þar og meðal 

annars var hægt að nýta góðan sjóð sem safnast hefur í rafmagnsnefndinni til að styrkja félagið við 

framkvæmdirnar í félagsheimilinu, en 3 milljónir komu úr rafmagnssjóði til félagsins vegna 

framkvæmdanna þar, sem er félaginu er aldeilis ómetanlegt.  Næsta verkefni nefndarinnar verður að 

vera lýsing á reiðleiðinni frá hesthúsahverfinu yfir í reiðhöllina, við enda gamla hringvallarins og í 

gegnum skógargróðurinn norðan við reiðhöllina, sem fyrirhugað var að ráðast í á liðnu starfsári en 

ekki komst til framkvæmda – einnig er viðhald á núverandi lýsingu í hverfinu ávallt aðkallandi.  Mun 

Guðmundur Arason væntanlega skýra frá stöðu rafmagnsnefndarinnar hér síðar á fundinum. 

Vallarnefndin sá til þess að vellirnir væru klárir fyrir mót og í góðu standi, valta og sanda o.þ.h. ásamt 

umhirðu á vallarsvæðinu.  Töluverðar framkvæmdir voru síðan á rúlluplaninu, þar sem planið var 

stækkað töluvert og tekið til, fjarlægðar ónýtar rúllur o.þ.h.  Kerruplanið hefur einnig verið á 

framkvæmdaáætlun og búið er að safna þar allnokkru efni, en framundan er að ganga í að jafna út 

öllu þessu efni, stækka kerruplanið og tryggja fráræsingu vatns af svæðinu.  Rétt er að árétta það enn 

og aftur að rúlluplanið er eingöngu ætlað fyrir heyrúllur og bagga, ásamt vélum og tækjum til 

heyflutninga og kerruplanið er síðan eingöngu ætlað fyrir hestakerrur.  Þessi svæði eru alls ekki til 

notkunar fyrir alls konar járnarusl og tæki, sem hafa ekkert með hey- eða hestaflutninga að gera. 

Húsnefnd félagsheimilis hefur heldur betur haft verkefni á starfsárinu og staðið fyrir ótrúlegum 

framkvæmdum við endurnýjun á félagsheimilinu okkar.  Gert var alveg nýtt eldhús, flísalagt með hita 

í gólfi, vel tæjum búið og innréttað eftir nýtískulegustu þörfum.  Gerð var skrifstofa í öðrum enda 

gamla eldhússins, þar sem komin er frábær aðstaða fyrir stjórnar- og nefndarfundi félagsins, svo ekki 

sé nú talað um aðstöðu fyrir stjórnstöð móta og viðburða á svæðinu.  Gangurinn og salernin voru 

alveg endurnýjuð, gangur breikkaður og ný salerni gerð, allt flísalagt, þar sem meðal annars er gert 

salerni með aðgengi fyrir fatlaða.  Skipt var um meira og minna allt rafmagn í húsinu, ný 

rafmagnstafla og ný lýsing.  Sett var upp loftræstikerfi úr eldhúsi og salernum – sem reyndar á eftir að 

fullklára.  Nýtt parket var lagt á allan salinn og ræstikompuna, ásamt því að allt húsið var meir og 

minna málað að innan.  Fleiri ný felliborð voru keypt og settar upp gardínur og gluggafilmur, svo 

eitthvað sé til talið.  Öll þessi vinna var meira og minna unnin af sjálfboðaliðum úr röðum félagsins, 

auk þess sem tæki og tól voru lánuð án endurgjalds og voru þar nokkrir félagar algjörlega í 

fararbroddi og vil ég að öllum öðrum ólöstuðum, sem komu að verki fyrir okkur, telja til þá Ámunda 

Sigurðsson, sem var verkstjóri númer eitt og dreif þetta áfram, Pétur Sumarliðason, Rúnar Karl 

Jónsson, Guðjón Árnason, Jökul Helgason, Ólaf Þorgeirsson og Sigurþór Óskar Ágústsson.  Margir fleiri 

félagar komu þarna að verki og vil ég hér með færa öllum sem hlut áttu að máli hinar bestu þakkir 

fyrir frábært starf, stór sem smá verkefni.  Einnig er vert að færa sérstakar þakkir til verktaka og 

efnissala, sem gáfu margir hverjir góða afslætti á vinnu sinni og efni, ásamt því að styrkja verkefnið 



beint í sumum tilfellum.  Ég er óendanlega stoltur af þessu afreki okkar og þakka fyrir að fá að taka 

þátt í þessu einstaka verkefni okkar.  Vona ég að svo sé einnig með aðra félagsmenn sem að komu.  

Verkefninu er þó ekki að fullu lokið og stendur hugur okkar í húsnefndinni til að áfram verði haldið á 

næsta ári með að laga húsið að utan, með endurnýjun á klæðningu og jafnvel málun eða endurnýjun 

á þaki.  Planið er síðan að loka alveg núverandi útidyrum á langhlið (sem er aðkoman frá götunni sem 

við erum nánast hætt að nota), en í staðinn verði opnaðar dyr í átt að vellinum (austan við) og þar 

verði útbúinn skemmtilegur pallur, sem nýtast mun á margvíslegan hátt.  Gjaldskrá fyrir 

félagsheimilið var síðan, í framhaldi af endurnýjun þess að innan, breytt og höfum við hækkað 

verulega gjaldið frá því sem áður var, enda mikill munur á húsnæði og aðstöðu sem verið er að leigja 

út.  Gjaldskrána má finna á heimasíðu félagsins og eins er hægt að hafa samband við hana Kristínu 

Erlu Guðmundsdóttir (Diddu húsvörð), sem sér um útleigu og umsjón félagsheimilisins.  Allir sem óska 

eftir afnotum af félagsheimilinu eiga að hafa samband við hana um þau mál. 

Eitt mál er vert að viðra hér á aðalfundinum sem tengist félagsheimilinu okkar, en þannig er að 

fyrirspurn hefur borist frá hótelhaldaranum á Hótel Hamri, hvort til greina komi að hótelið geti gert 

samning um leigu á félagsheimlinu, til lengri eða skemmri tíma.  Ekki hafa farið fram neina formlegar 

viðræður við þann aðila, en gott væri að heyra hug aðalfundarfulltrúa út í þá hugmynd að leigja húsið 

til svona aðila – þó ávallt verði það nú líklega að vera tryggt að Skuggi geti haft aðgang að afnotum 

hússins þegar okkar skipulögðu viðburðir, s.s. mót, félagsfundir og aðrar samkomur á okkar vegum.  

Þá má einnig geta þess að Lionsklúbburinn Agla færði, í apríl-mánuði s.l., okkur Skugga mönnum að 

gjöf hjartastuðtæki – sem komið hefur verið fyrir hér á ganginum frammi í félagsheimilinu okkar.  

Tæki þessarar gerðar hafa sannað notagildi sitt og bjargað mannslífum og þó að ég voni innilega að 

aldrei þurfi að nota þetta tæki hér, þá er þetta höfðingleg gjöf frá þeim Öglu-konum og eru þeim 

færðar hjartans þakkir fyrir gjöfina og kærleikann sem fylgir henni.  

Starfsemin í reiðhöllinni FAXABORG var með nokkuð hefðbundu sniði á starfsárinu og mikil vinna var 

þar innt af hendi, m.a. af hálfu okkar fulltrúar í rekstrarfélaginu, Ámunda, Reyni, Hjálmfríði og Jóni. 

Viðburðir voru nokkrir, eins og undanfarin ár, svo sem KB Mótaröðin og Vesturlandssýningin (í 

samstarfi allra félaganna á Vesturlandi, að vanda).  Einnig má tiltaka að Skuggi, Faxi og Dreyri stóðu 

sameiginlega að tveimur reiðnámskeiðum og sýnikennslum í reiðhöllinni í byrjun ársins, þar sem þau 

Rúna Einarsdóttir og Þorvaldur Árni Þorvaldsson voru með sitt hvora helgina undir.  Fullbókað var á 

bæði námskeiðin og sýnikennslan vel sótt.  Enginn dansleikur var þó haldinn síðasta vetrardag, að 

þessu sinni, þar sem aðrir urðu fyrri til að skella á dansleik á svæðinu skömmu áður.  Margt fleira 

mætti líklega tína til af viðburðum í höllinni og mikil traffík var þar yfirleitt um vetrartímann – en 

töluvert rólegra í sumar og haust.  Á aðalfundi í Selás ehf., nú í haust urðu smá breytingar á fulltúum 

okkar í reiðhallarstjórninni (Selás ehf.) og eru fulltrúar okkar á nýhöfnu starfsári þau Reynir 

Magnússon, Jökull Helgason, Hjálmfríður Jóhannsdóttir og Sigurþór Óskar Ágústsson.  Vil ég nota hér 

tækifærið og þakka þeim Ámunda Sigurðssyni og Jóni Guðjónssyni, fyrir þeirra störf í fráfarandi 

reiðhallarstjórn, um leið og ég óska nýkjörinni stjórn velfarnaðar í starfinu frammundan, en þetta er 

auðvitað og hefur verið óeigingjörn og lítið þökkuð sjálfboðavinna.  Eitt er rétt að tiltaka til viðbótar 

vegna starfseminnar í reiðhöllinni, en það er umgengnin í höllinni.  Við höfum því miður ekki ennþá 

ráð á því að vera með starfsmann á launum við að halda utan um starfsemina þar eða að þrífa skítinn 

eftir þá hestamenn sem eru að nota höllina, nefndarmenn hafa því oft á tíðum lent í þessu hlutverki 

(þrífa skítinn eftir aðra) og vantar því verulega á að menn taki sig á og gangi betur um höllina.  Um 

þarsíðustu helgi var mjög vel heppnuð vinnuhelgi í höllinni og allt þrifið hátt og lágt, en strax nú í 

byrjun þessarar viku var kvartað sárlega yfir að allt væri orðið í drullu og skít! – Skora ég hér með á 



alla félagsmenn í Skugga, sem eru að nota reiðhöllina, að líta nú hver í sinn barm og passa uppá að 

þrífa upp eftir sig (já – og endilega að muna eftir að slökkva ljósin, eftir sig, ef enginn er á eftir)! 

Reiðhöllin Vindási ehf., félagið sem heldur utan um eignarhaldið á reiðhöllinni, er nú skuldlaust og 

veðbandalaust og hefur félagið verið fjármagnað af leigugreiðslum frá Selás ehf., þetta árið, en 

reksturinn eru um 1,0 milljón á ári, til m.a. útgjalda við tryggingar og fasteigangjöld. Fyrir dyrum er að 

ganga frá að gera rekstrarsamning við sveitafélagið Borgarbyggð, eins og tíðkast um önnur 

íþróttamannavirki og svo hafa átt sér stað viðræður við sveitastjóra um þau mál. 

Þá er það eitt sem mig langar að minnast á áður en ég lýk minni tölu, en á árinu gerðum við í stjórn 

Skugga samstarfs-samning við Atlantsolíu um hagstæð kjör á eldsneytiskaupum fyrir félagsmenn 

okkar.  Gengur sá samningur út á það að þeir sem sækja um og nota dælulykil frá Atlantsolíu fá 10 kr. 

afslátt af dæluverði Atlantsolíu hverju sinni á valdri stöð (nærtækast er þá að velja stöðina hér í 

Borgarnesi), 7 kr. afsláttur er á dæluverði á öllum öðrum stöðvum fyrirtækisins, á landinu, 15 kr. 

afsláttur á afmælisdag viðkomandi, 12 kr. afsláttur á Atlantsolíudögum og 3 x 14 kr. afslátt í sumar 

(dagsetningar eftir nánara samkomulagi).  Þetta eru að mínu mati mjög góð kjör sem bjóðast þarna 

fyrir félagsmenn Skugga og meira en flestum öðrum félagasamtökum er boðið uppá hjá þeim.  

Atlantsolía greiðir Skugga síðan 800 kr. fyrir hvern nýjan dælulykil, sem stofnaður er fyrir tilstuðlan 

samnings þessa og kemst í notkun, óháð magni.  Atlantsolía greiddi Skugga sýðan styrk að upphæð 

kr. 100.000,- fyrir auglýsingu á heimasíðu okkar.  Auk þessa njóta félagsmenn okkar sérkjara hjá 

samstarfsaðilum Atlantsolíu, afslátturinn er frá 15%.  Þá hefur Atlantsolía boðist til að útvega 

vinninga á happdrætti/viðburði á vegum Skugga, eftir nánara samkomulagi.  Samningur þessi gildir til 

10. júní 2017. 

Nú hef ég hlaupið yfir það helsta í starfinu hjá okkar í Skugga á liðnu starfsári og reynt að koma 

sem flestum atriðum að, en væntanlega hefur eitthvað gleymst, sem vert hefði verið að geta um.  

Starfsemi félagsins hefur verið á köflum mjög öflug og góð að mínu mati, þó vissulega megi mikið 

meira gerast í einhverjum málaflokkum okkar.  Ég merki góðan samhug og vilja í félagsmönnum 

þegar rætt er um hin ýmsu verkefni sem vert væri að taka sér fyrir hendur í félaginu og það sýndi 

sig vel í stóra verkefninu okkar við félagsheimilið að allt er hægt ef vilji félaganna er fyrir hendi.  

Sjálfboðaliðastarf eins og unnið er í þessu félagi er ekki alltaf sjálfgefið og sjálfsagt, en það er alveg 

klárt að í okkar ágæta félagi leynist oft mikill framtakskraftur, þegar félagarnir vilja virkja hann.  

Stjórn félagsins hefur vissulega ákveðnar skyldur til frumkvæðis og að drífa starfið áfram, en mér 

finnst að allir félagar og kjörnir nefndarmenn þurfi líka að líta svolítið í sinn barm og spyrja; hvað 

get ég gert til að koma þessu eða hinu í framkvæmd fyrir félagið okkar?   

Höfum ætíð hugfast að „sameinuð stöndum við“ – og þá eru okkur allir vegir færir til góðra verka!! 

Ég vil að lokum þakka öllum félagsmönnum fyrir gott samstarf á árinu og þá vil ég þakka 

sérstaklega þeim fjölmörgu félagsmönnum sem starfað hafa í nefndum félagsins, eða sinnt öðrum 

verkefnum og óeigingjörnu sjálfboðastarfi fyrir félagið, á starfsárinu. 

Vil ég því næst færa meðstjórnarmönnum mínum góðar þakkir fyrir frábært samstarf á árinu, en 

þau hafa verið öflug í samstarfi og lagt mikið að mörkum við starfið í félaginu okkar.  Það hefur 

verið mér sannur heiður að vinna með þessu ágæta fólki sem setið hefur í stjórninni. 



Ég ætla að nota tækifærið að endingu til að færa þakkir til Birgirs Andréssonar, en hann hefur 

ákveðið að biðjast undan endurkjöri í varastjórn, en aðrir stjórnarmenn munu gefa kost á sér til 

áframhaldandi stjórnarsetu.  

Sjálfur hafði ég ekki ætlað mér að gefa kost á mér áfram sem formaður félagsins, þar sem ég tel að 

hollt væri fyrir félagið að skipta um forystusauð, en niðurstaðan er sú að uppstillinganefndin leggur 

það til hér síðar á fundinum að ég gegni þessu hlutverki áfram – punktur.  Ykkar er þó valið og 

stend ég glaður upp ef einhver félagi hefur áhuga á að stýra þessu frábæra félagi. 

Læt ég nú máli mínu lokið og þakka góða áheyrn! 

Stefán Logi Haraldsson, formaður 


