
Borgfirðingur stjórnarfundur 16. desember  
 
Mættir: Allir nema Rósa (Iðunn og Helga mættu sem gestir)  
 
Iðunn, Helga og stjórn:  
Dót í reiðhöll: vantar i reiðhöllina dót fyrir kennslu (brokkspírur og annað, Helga Rósa getur 
pantað). Stjórn jákvæð fyrir þessu.  
 
Reiðnámskeið: „er höllin niðurgreidd fyrir barnastarf?“ Skoða það og skoða einnig hvernig 
við getum niðurgreitt námskeið fyrir börn/unglinga/ungmenni (börn og unglingar borga ekki 
hallarverð a namskeiðum, hallarverð á námskeiðum er 3þus á ungmenni og 6þus a 
fullorðna) Opin fyrir að halda namskeið fyrir börn sem eru ekkert endilega i hestum og eiga 
kannski ekki hesta til að laða fleiri börn í félgið og kveikja áhuga þeirra á hestamennsku (fa 
lanaða hesta hja td Gunnu Fjel)  
 
Sameiginleg úrtaka f landsmót: Dreyri til i að halda hana á skaganum 4-5júní. Við erum 
jákvæð fyrir því. Halda okkar opna gæðingamót ca 2vikum f úrtöku.  
 
Stjórnin:  
Staðan hjá Selás: verið að ganga í þetta alls saman, allt að ganga upp með að þau borgi sinn 
hlut i kvöðinni. Við þurfum að skipa nefnd sem verður þa húsnefnd félagsins. Stjórnin veitir 
gjaldkera leyfi til að taka lán vegna greiðslu á virðisaukakvöð Seláss og leyfi til að veðsetja 
eign félagsins vegna lántöku. 
 
Tilnefning íþróttamanns Borgarbyggðar: Hestamannafélagið tilnefnir Kolbrúnu Kötlu 
Halldórsdóttir. (Búa til reglur utan um þetta hvernig við getum verðlaunað okkar knapa og 
þá hvernig við verðlaunum þá sem eru yngri en 14 ára og mega ekki vera tilnefndir, Haukur, 
Brynja, Rósa sjá um það)  
 
Formannafundur UMSB: Skype fundur. Eyþór sat hann. (Fá sakavottorð fra þjálfurum sem 
þjálfa innan félagsins vegna kynferðismála og eiturlyfja o.þ.h)  
 
Umskókn um akstursstyrk dómara: Búið að sækja um það. (Þórdís)  
 
Lýsing á svæðinu: Búið að panta kapal, er i vinnslu. (Simbi)  
 
Íslandsmót barna og unglinga dagsetning: 4-8 ágúst  
 
Kynning á niðurstöðu formannafundar vesturlands: Snérist fyrst og fremst um 
úrtökumótið. Dreyri til i að halda bikarmót vesturlands.  
 
Halda reiðhallarsýningu vesturlands i faxaborg.  
 
Merking á bikara erindi frá Halldóri Sigurkarls: Á eftir að merkja bikara frá því í sumar. 
(Þórdís)  
 
Fara yfir nefndaskipan og nefndir: Búin 



 
Önnur mál: Ræða við Rósu að breyta fb siðum (eyða nýju og breyta gömlu) hafa bara eina 
siðu. Rætt a næsta fundi - Næstu fundur 12 jan. 


