
Fundur stjórn 13.jan 2022 
 
Mætt: Brynja Gná Bergmann Heiðarsdóttir, Baldur Pétursson, Eyþór J. Gíslason, Rósa Björk 
Jónsdóttir,Sigurþór Ágústsson, Baldur Pétursson, Haukur Bjarnason.  
 
Halldór Sigurðsson fyrir hönd vallarnefndar: 
Umræða um stöðu valla td vegna íþróttamóts í sumar. (formaður vill fá formenn nefnda inn 
á fundi til að halda upplýsingaflæði og ræða stöðu og fara yfir verkefni) (í vallarnefnd eru 
Dóri, Reynir og Benni) 
 

Hvað stefnum við á að gera 
Fá tilboð í ofaníburð. Félagið á valtara frá Borgarverki sem gáfu okkur. (Reyni að 
þakka) 
Betra að valta reglulega en að slóða. Gott að salta á vorin. 

 
Það er stefna á að keyra efni í hringvöllinn og skeiðbrautina og kynbótavöllinn. Komið 
tilboð uppá 1.000.000 frá Borgarverki. Talað um að gera í mars/apríl.  

 
Skoða upphitunar völl hvort hægt sé að drena eða laga eitthvað 

 
 
Lýsing við reiðhöll 
Beðið eftir þýðu til að geta grafið. Vír og kúplar komir þarf að draga í. 
Einn fyrir neðan brekku. Einn staur hjá dómaraskúr (að höll og enda). Einn á plani á bak við 
reiðhöll. Rest til norðurs. 
 
Skoða lýsingu utan á reiðhöllina. Fá ráðgjöf á því sem hentar þar. 
 
Reiðhöll  
Sigurþór: 
Útbúa dagatal fyrir reiðhöll þar sem hægt er að sjá hvenær hún er í notkun. Best að leggja 
niður faxaborgarsíðu. Rósa og Sigurþór skoða. 
 
Fundur var með Selás 5. jan með Eyþór, Sigurþór, Matti. Nú er allt komið á 
okkur(Borgfirðing) SIgurþór byrjar að taka að sér pantanir og umsýsla um það. Pantanir og 
upplýsingar hjá honum. (Hægt að fá Matta með í eitthvað starf. Skoða með Helga líka) 
 
Stíuútleiga í reiðhöll 
Eitthvað af stíum eru í útleigu. Setja stíunúmer á þær. Setja kvöð að aldrei sé meira en 9 i 
útleigu í einu. Hafa 10 lausar fyrir námskeið eða annað.  
Skoða með að prenta út plaggöt með reglum og leiðbeiningum - Rósa og Sigurþór skoða og 
koma með hugmyndir að reglum fyrir næsta fund.  
  
Reiðhallarnefnd 
Simbi, Eyþór, Baldur, Matti, Brynja, Þóra, Rósa byrja á að vera í reiðhallarnefnd. 
Skoða möguleika á aðgangsstýringarkerfi. 
 



Þakkarbréf til Byggðarráðs: 
Skrifa þakkarbréf til þeirra fyrir að hafa tekið vel í erindið og klárað. Þakka fyrir stuðninginn. 
Eyþór skrifar uppkast og Rósa fer yfir. 
 
Námskeið: 
Endurskoðuðum styrki til æskulýðsstarfs og aðkomu félagsins til stuðning starfsins. Boðið 
uppá á að skaffa hesta.  
 
Guðrún Fjeldsted lánar nokkra hesta og skaffar hnakka og hjálma. Félagið skaffar hey. Aðrir 
lána nokkra hesta til viðbótar. 
 
Annað 
-skoða námskeið til að bjóða hræddum, óvönum, byrjendum...Fræðslunefnd skoðar. 
 
Facebook: 
Komin page en ekki group. Rósa skrifar. 
 
Íslandsmót Barna og unglinga: 
Skerst á við norðurlandamót. Hefur áhrif á þá sem keppa á því í unglingaflokki verða farin 
erlendis og missa því af íslandsmótinu. Gæti valdið óánægju. 
 
Samþykki nýrra félaga á stjórnarfundi.  
3 nýjir félagar Sigurður Einar Stefánsson, Ólöf Sesselja Sigurðardóttir, Þorsteinn Óskar 
Sigurðarson. 
 
Úrsagnir/afskráningar 50 manns hafa gengið úr félaginu 
   
 
Önnur mál: 
Skoða að gera kerfi um kosningu íþróttamanns ársins fyrir næsta ár. Íþróttamaður 
Borgfirðings. Þarf að skoða með afhendingu. Tengja við viðburð/reiðtúr/facebook. Athuga 
með augýsingar utan á reiðhöllina. 
 
Samningur gerður við Vesturlandsdeildina. Gerður var samningur um komandi tímabil 
Vesturlandsdeildar. 
 
Næsti fundur áætlaður 2. Febrúar kl 19.30 
Fundi slitið 21.28 


