Stjórnarfundur í Þyt 30. október 2017
Mættir: Gunnar Freyr, Árni Geir, Sindri Þór, Jóhann.
1. Formaður tilkynnti að Þjálfari æfingahóps hafi óskað eftir því að hætta fram á vor vegna
anna í námi. Tekin ákvörðun að hætta formlegum æfingum í vetur, en reynt verður að
hleypa krökkunum á sjó þegar vel viðrar á laugardögum, facebook síða verður notuð til
samskipta hvað þetta varðar.
2. Formannafundur áætlaður 16.nóv Gunnar Freyr mun fara á fundinn.
3. Fulltrúaþing ÍBH verður haldið 25.nóv lagt til að Árni Þór mæti.
4. Rætt um útistandandi reikninga vegna báta sem hafa vetrarsetu í porti, Árni Geir mun klára
að ná utan um málið og senda reikninga út á næstu dögum.
5. Rætt um flóðlýsingu fyrir port. Árni Geir mun skoða málið og fá nýtt tilboð í kastara
6. Rætt um neyðarútgang af efrihæð, Árni Geir mun hafa samband við smið og fá verð í
uppsetningu.
7. Rætt um ástand á báðum hliðum í portinu, þau þarfnast viðhalds og málið verður kannað
nánar.
8. Enn og aftur rætt um skilrúm í búningsklefa, klára þarf málið fyrir næsta sumar
9. Hugmynd kom upp um að setja 175HP Mercury mótorinn á uppboð hjá krók, þó með
lágmarks upphæð, málið verður skoðað nánar.
10. Rætt um endurnýjun á talstöðvum fyrir sumarstarfið, 4 talstöðvar eru til og eru 2 í góðu lagi
og tekin ákvörðum um að endurnýja þær 2 sem eru orðnar lélegar. Stefnt á að kaupa
talstöðvar frá sama framleiðanda og síðast enda hafa þær talstöðvar virkað vel í um 10 ár.
Sindri Þór mun leyta eftir tilboði og möguleika á styrk.
11. Rætt var um fjölskyldugjaldið sem hefur verið notað upp á síðkastið. Menn eru almennt
sammála um að framkvæmdin flæki mjög fyrir innheimtu, skráningu í töluverfi osfrv. Tillaga
um að hætta með gjladið og fara aftur í fyrra horf og taka upp einstaklingsgjald. Ákvörðun
verður tekin á næsta stjórnarfundi
12. Rætt um lyklamál, menn eru sammála um að lyklamál séu komin úr böndunum. Hugmyndir
um að skipta um skrá á árs fresti og nýr lykill muni afhendast eftir að félagsgjald hafi verið
greitt, vægt gjald verði tekið fyrir lykil og skráning yfir hvern lykil. Málið verður skoðað nánar
af Árna Geir og Sindra Þór.
Ekki fleira gert, og fundið slitið.

