
Stjórnarfundur 7. des kl 19.30.  

Eyþór Jón Gíslason, Elísabet Ýr Kristjánsdóttir, Rósa Björk Jónsdóttir, Kristín Kristjásnsdóttir, Sigurþór 

Ágústsson, Gunnar Halldórsson, Brynja Gná Bergmann Hreiðarsdóttir. 

Formaður setti fundinn og stjórnaði honum. 

Stjórnin byrjaði á því að skipa með sér verkum: 

Eyþór formaður 

Sigurþór varaformaður 

Þórdís gjaldkeri 

Kristín ritari og Rósa til vara. 

Brynja sjá um að setja inná Facebook 

Tengiliðir við nefndir: 

Æskulýðsnefnd: Eyþór Gíslason 

Reiðveganend: Þórdís 

Skemmtinefnd: Brynja Gná 

Mótanefnd: Gunnar 

Firmanefnd: Rósa Björk 

Vallar-&amp; umhverfisnefnd: Sigurþór 

Beitarnefnd: Elísabet 

Fræðslunefnd: Kristín 

Húsnefnd: Elísabet 

Reiðhallarnefnd: Sigurþór 

Uppstillingarnefnd:stjórn 

Hrossatað: 

Verið að loka gömlu ruslahaugum á Bjarnhólum, munu taka gjald 1200+vsk m3 að losa á 

haugana. (Hefur ekki verið kynnt fyrir hestamönnum.) Fulltrúar stjórnar leita lausna og 

funduðu með umhverfis og landbúnaðarnefnd. Hugmynd að nýta gryfju í girðingu og 

hestamenn fengið að losa tað þar án kostnaðar. Óska eftir að sveitafélagið myndi koma til 

móts með að laga aðgengi að gryfjunni. Einnig óskað eftir merkingum á reiðvegi. Félagið 

myndi fylgjast með að það yrði losað þegar þar að kemur. Formlegt erindi verði sent á 



umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Stjórn samþykkir að senda inn erindi. 

Rekstrarhringur í hverfinu: 

Það hafa komið inn fyrirspurnir um að setja upp rekstrarhring. Hugmynd um að setja fasta 

daga/tíma og veita heimild til að gera öruggan hring. Til dæmis miðvikudaga og sunnudaga 

til kl 11. Brynja gerir drög að reglum fyrir rekstrarhringi. 

Kynning á tilnefningu íþróttamanneskju Borgarfjarðar: 

Guðmar Þór Pétursson tilnefndur þar sem Kristín Eir Hauksdóttir Holaker er of ung (14 ára og eldri) 

-Í framhaldi mun félagið yfirfara reglur um veitingar á verðlaunum frá félaginu. Brynja og 

Gunnar taka að sér að fara yfir núverandi reglur og koma með tillögur. 

Önnur mál: 

Framkvæmdir. Sótt um styrk í 4 verkefni á síðasta tímabili: Viðhald á vallarsvæði; lýsing á 

velli; lýsing á reiðhöll; hljóðvist í félagsheimili. Samanlagður kostnaður 3.4 millj. Styrkur 

fékkst og verkefni kláruð og styrkur að fullu greiddur. 

 

Lánið félagsins til 10 ára. Viljum greiða 1.5 millj. Inná höfuðstól. Munum fara yfir stöðuna og 

ræða upphæð á næsta fundi. 

Hugmyndir að verkefnum fyrir næsta ár: 

Dren í áhorfendabrekku þar sem vatn safnast fyrir. 

Klæða og mála félagsheimilið. 

Ljósastaura niðri á flugvelli. 

Anddyri á reiðhöll. 

Aðgangsstýringarkerfi í reiðhöll: 

Kerfið er komið en á bara eftir að setja upp. Er hjá rafvirkja. Mun klá. 

Knapamerki. 

Er ekki verið að kenna það núna. Skoða að nota reiðhallarhesthús sem félagshesthús til að 

efla nýliðun. 

Tryggingar. Hvar stendur félagið varðandi ábyrgð. Ef hestamannafélagið býður hest/búnað 

þá er það bótaskylt. Sjóvá gáfu okkur verið í tryggingu reiðskólatryggingu. 14.000 kr á ári og 

félagið tók það. Skoða að fá öryggisvesti á námskeiðum. 



Þrif á félagsheimili. Ræða að fá aðila sem kæmi og þrifi eftir útleigu. Húsnefnd tekur og 

skoðar leiðir og ber undir stjórn til samþykktar. 

Rætt að setja upp gerði við reiðhöll. Nýta mögulega gömlu „tunnuna“ 

Fundi slitið og næsti fundur áætlaður: 18.jan 19.30. 

Fundargerð ritaði Rósa Björk 


