
Borgfirðingur 
 
Stjórnarfundur 24.ágúst 2022 
Mætt voru: Rósa, Sigurþór, Þórdís, Baldur, Eyþór. 
 

 
Íslandsmót barna og unglinga: 

Mótið gekk nokkuð vel og kom félagið vel frá því. Völlur stóðst og almenn ánægja. 
Það á eftir að gera upp mótið en áætlað er að ekki sé tap af því.  

 
Staða á reiðvegum:  

Hvanneyri- Ausa. Kostnaður um 2.2milj.  
Reiðvegur sleginn frá Þverbrekkum að Kljáfoss.   
 

Selás: 
 Stjórn Borgfirðings óskar eftir að reiðhöllin Vindás felli niður skuld við Selás ehf. og 
að Selás ehf. Verði slitið. 
 
Erindi frá Marteini Valdimarssyni: 
 Beiðni um að mála skuli félagshúsið að utan en vel hefur gengið að leigja það út 
síðustu misseri.  

-Stjórn tekur jákvætt í beiðnina. Umræður um verkið. Skoða þarf tímaplan og 
útfærslu og athuga hugmyndir fyrir næsta ár. Einnig að skoða hvort stærri framkvæmd yrði 
gerð samtímis með styrkveitingu í huga. 
 
Aðgangsstýringarkerfi fyrir reiðhöll: 

-Verið að skoða tilboð sem fengust í verkið og verður ákvörðun tekin sem fyrst. 
 
LH þing: 
 -Haldið 4.-5. nóv í RVK haldið af Fáki. Þurfum að senda 5-6 fulltrúa. 
 
Önnur mál: 
 -Félagið keypti sláttuvél fyrir Íslandsmótið í sumar og kemur hún til með að reynast 
vel til framtíðar. 
 

-Þórdís skrifaði undir styrk frá Arion banka uppá 300.000 kr á ári í 3 ár. Skilti frá þeim 
í reiðhöll og félagið flaggar lógó bankans við viðburði oþh. 
 

-Framkvæmdastyrkir frá Borgarbyggð. Staða verka: 

• Lýsing fyrir utan reiðhöll. Búið að plægja strenginn. Kúplar til. Vantar 
staurana sjálfa og setja niður og tengja. Kaupum tvo nýja núna til að 
klára verkið. 

• Félagsaðstaða. Kaup á efni til að bæta hljóðvist. 

• Viðhald keppnisvalla. Taka saman kostnað á verki. 

• Skila lokaskýrslu 30.nóv til Borgarbyggð. 
 



-Rætt um mönnun nefnda félagsins og stjórn fyrir næsta tímabil. Skoða þarf 
breytingar á þeim fyrir næsta aðalfund. Sameina, breyta eða fella niður þær sem ekk næst 
að manna og eru jafnvel óþarfar. Tillaga að lagabreytingu þarf að koma í aðalfundaboði. 
 
Fleira ekki rætt og fundi slitið. 
 


