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Mættir; Guðný, Ómar, Stefán, Gunnar, Bjarni, Kristín. 

-Kíkt í skúrin hjá Jóa Backman, hann hefur óskað eftir styrk frá FBÍ til að halda áfram þætti sínum á 

Hringbraut.  Bjarni fékk póst frá honum.  Hann vill koma á landsmót og mynda og fjalla um þetta í 

þættinum.  100.000kr styrkur er samþykktur af okkur samhljóða.   

-Okkur býðst að kaupa 2065fm hús til kaups.  Ómar talar um að inn komist inn 160 bílar, sem þýðir 

1.000.000kr í leigutekjur.  Uppsett verð er 170.000miljónir.  Ómar sendi óformlegt boð á seljendur 

varðandi umræður um að selja sveitarfélagi auka lóð sem tilheyrir húsi hugsanlega í skiptum fyrir 

fasteignagjöld í einhver ár.  Ómar hefur leyfi stjórnar til að kanna þetta mál betur og vinna í að kanna 

með verð og setur upp hvernig þetta lítur út fjárhagslega.  Bjarni og Gunnar fóru í heimsókn þarna í 

síðustu viku. 

-Bjarni segir stjórn frá því að hann hafir rætt við stjórnanda Árbæjarsafn og eru þeir áhugasamir um 

að fá okkur aftur til sín.  En allir eru sammála um að vinna í nýju félagsheimili.  Hugmyndir eru um að 

fá að byggja neðst í Árbæjarsafni með aðgang að húsi bæri frá safninu sjálfur sem og aðkomu félaga 

upp Rafstöðvarvegi.  Bjarni hefur leyfir stjórnar um að ræða þetta mál við safnið.  Stefán kannar fyrir 

okkur hugsanlegt verð í 2-300fm með gamaldagsútliti sem hæfir Árbæjarsafni. 

-Bjarni stingur upp á að Guðný taki að sér að passa upp á mætingar félaga í rúnta og viðburði.  Guðný 

segir já. 

-Gunnar tekur að sér að reyna að veiða nýjan mannskap í ferðanefnd á landsmóti. 

-Bjarni kynnti árangur af tiltekt í geymslum fyrir stjórn. 

-Gunni kynnti fyrir stjórn tilraun til að selja á ebay og kynnti innkomu sem kom af þeim tveimur 

stykkjum sem seldust.  Stjórn lýst vel á þetta.  Umræður um að kynna þetta í haust á neti og kanna 

hvort einhver félagsmaður hefur áhuga á að gera slík, setja þar upp reglur og hvernig þetta gengur 

fyrir sig. 

-Bjarni kynnti okkar hugmynd um að vera með Octoberfest í haust upp á Esjumel þegaur búið verður 

að hreinsa port.  Tjalda má þar hvíta veislutjaldi okkar og halda stórfest.  Kristín stingur upp á að 

verðlaunafhending verið á Oktoberfest.  Stjórn eru þessu samþykk. 

-Bjarni gerir tillögu sinni að afhenda Chevrolet kranabíl klúbbs safni til verðveislu, spurning er hvort 

það er Ystafell eða Skógar.  Stjórn er þessu samþykkt.   

-Umræður um að þakka Ársæli og Árna syni hans kærlega fyrir störf í geymslu og varahlutanefnd og 

þar með hætta þeir báðir.  Ný geymslunefnd verður, Stefán(formaður), Árni Þorsteinsson, Rúnar, og 

Steingrímur.  Stjórn er þessu samþykkt. 

-Ómar sækir um leyfir stjórnar til að greiða reikninga upp að 3-400.000kr. án þess að leggja þá fyrir 

stjórn.  Allir eru þessu samþykkir. 
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