
Fundur í stjórn Þyts haldinn 2. maí 2017 

 

Mættir: Markús Elvar, Gunnar Freyr, Sindri, Árni Geir og Árni Þór 

1. Markús Elvar ræddi þau vandamál sem upp hafa komið í kjölfar þess að uppgjör 

síðasta árs barst mjög seint og nýr gjaldkeri gat ekki tekið við ákveðinni fjárhagsstöðu. 

Gjaldkeri ræddi undirbúning sem hann væri að vinna vegna reikningshalds klúbbsins 

og undirbúning þess að hægt verði að senda út innheimtureikninga. Hann greindi 

einnig frá að búið væri að loka aukareikningum og eingöngu yrði notað sérstakt kort 

til smáinnkaupa. Lagði einnig áherslu á að ef menn leggðu út fyrir innkaupum væri 

brýnt að geyma frumrit reiknings eða kvittunar. Markús Elvar greindi frá að hann væri 

búinn að innheimta geymslugjöld af erlendri skútu sem haft hefur vetursetu á 

aflokuðu svæði klúbbsins. Gjalkeri bar fram fyrirspurn um lán sem honum hafði ekki 

verið kunnugt um áður og fékk þá skýringu að þetta væru eftirstöðvar láns sem tekið 

hefði verið í tengslum við framkvæmdir á eldhúsi. 

2. Launamál Rebekku. Málið rætt. Brokey er að greiða 2850 kr á klst í verktakagreiðslur 

fyrir þjálfun eftir venjulegan vinnutíma. Áætlað er að Rebekka geti hafið störf um 

miðjan mánuð. 

3. Markús Elvar greindi frá að öflugt átak þurfi að koma til í kynningarmálum. Farið var 

yfir helstu atburði framundan og rætt um hvernig má nýta þá til kynningarstarfs. 

4. Markús Elvar ræddi kaup á Dacron seglum á Secret bátana. Verð á hverju seglapari er 

300 þúsund kr. Samþykkt var að kaupa tvö pör af seglum. 

5. Markús Elvar ræddi þörf á endurnýjun Optimist báta og taldi að setja þyrfti markmið 

um að kaupa 5 nýja Optimist báta í sumar. Árni Þór tekur að sér að setja sig inn í 

samningsmál klúbbsins við Hafnarfjarðarbæ og kanna hvort endurnýjun slíkra báta 

hafi ekki verið hluti af samningi við bæinn. 

6. Rædd kynningartækifæri og skipulag framlags klúbbsins til hátíðarhalda á 

sjómannadaginn og á þjóðhátíðardaginn 17. júní. 

7. Rætt um þá erfiðleika sem komnir eru upp vegna uppgerðar Skýjaborgarinnar. Sú 

hugmynd var rædd að verja bátinn rakaskemmdum, pakka honum inn í plast og setja 

hann á dráttarvagn bátsins Ásdísar til geymslu í sumar. 

Fleira ekki rætt og fundi slitið. Ákveðið að hittast reglulega kl 17 á mánudögum næstu vikur. 

 


