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Mættir; Guðný, Stefán, Kristín, Ómar, Bjarni, Björn, Gunnar.  Hafþór mætti 20.33 

 

-Fram á vor er planið að fækka rabbkvöldum, opna frekar sjaldnar og hafa þá eitthvað um að vera. 

Allir sammála um þetta.  Stjórnarmenn skipta með sér að finna eitthvað um að vera. 

-Guðmundur Bjarnasson vil endilega koma og segja okkur frá heimsreisu sinni á mótorhjóli alla leið 

austur til Japan.  GÖH sér um þetta. 

-opnunarkvöld 15.janúar og 29.janúar, kanna með að hafa Guðmund þessi kvöld. 

-Vegna hugsanlegrar þreifingu á skiptum á félagsheimili var fengin fasteignasali til að meta 

Hlíðasmára, og var það mat 89.000.000kr, söluverð 85.000.000kr.c.a.  Tillaga frá Bjarna um að 

minnka niður í 200fm, og verðmæti um 50-60m.  Skuldir á núverandi húsnæði er um 20.000.000kr og 

verðum við þá skuldlaus ef svo færi.  Stjórn er sammála því að við séum að leita að húsnæði. 

-Ekki má bóka sal í Hlídasmára meira en 3 mánuði fram í tímann vegna þessara þreifinga. 

-Umræður um Landsmót.  Gunnar Sigurjónsson er búinn að senda bréf á KFUM og kanna þeirra hug 

til að taka á móti okkur 3.-5.júlí.  Svar hefur ekki borist. 

-Umræður um að halda Þorrablót í Rúgbrauðsgerð 1.febrúar frá 19.00-23.00. Guðný er tenigliður við 

veitingamann í rúgbrauðsgerð.   Búið að bjóða Ferguson félaginu og kvartmíluklúbb og hafa þeir ekki 

svarað.  Bjarni sér um að bóka Reyni harmonikkuspilara 

-Kvennarúntur verður í sumar á Kaffi Flóru 

-Aðalfundur 27.maí.  Kjörnefnd er líklega Gunnar s., Guðmundur Bjarnason og Kjartan Friðgeirsson. 

-Þegar vorar langar okkur að tæma hús 1 á Esjumelum og snyrta það til að mála gólf, steypa jafnvel til 

að laga vatnshalla.  Allir eru sammála því. 

-Kristín er áhugasöm um að hafa áfram prjónakvöld. 

-Ný heimasíða er í vinnslu, og er komin í loftið hugmynd á nytt.fornbill.is 

-Ómar er að undirbúa innheimtu árgjalda.  Allt er í vinnslu. 

-Bjarni talar um flakkara sem innihalda allt mögulegt sem viðkemur klúbb, myndir , skjöl, lógó og 

margt fleira.  Stjórn er sammála því að koma þessu öllu í skýið. 

-Allar myndir verði líka setar í skýið og hægt verði að hala niður og deila með vatnsmerki. 
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