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Dagskrá stjórnarfundar 

 
 
Dags  17 ferbrúar 2014  klukkan 20:00 
 
Mættir : Ragnar Hilmarsson (RH), Gunnar Geir (GGH), Pétur Th Pétursson 

(PTP) , Hörður Páll Guðmundsson(HPG), Jón Vignir Daníelsson 
(JVD) 

 
Efni Fundar 
  
1.        Stjórn skiptir með sér verkum 

 Varaformaður:Gunnar Geir 

 Gjaldkeri: Áskell fanberg 

 Ritari:  Pétur Th 
 
2.       Fara yfir fundargerð frá aðalfundi 
Formanni falið að setja hana á netið og koma til ÍBH. 
 
3.       Ákveða árgjald 
Óbreytt árgjald 
 
4.       Fara yfir lagabreytingartillögur fyrir siglingaþing 
Umræður um lagabreytingartillögur sem fylgdi fundarboði. 
 
5.       Tilnefna fulltrúa á siglingaþing 22 febrúar 
Aðalmenn: Jón V, Pétur, Egil,  
Til vara: Friðrik Friðriks, Gunnar Geir, Rúnar  
 
 
6.       Umræða um afmælisnefnd 
Ræða hugmyndir við félagsmenn og óska eftir hugmyndum fyrir 
afmælisnefnd. 
 
7.       Afgreiða vetrardagskrá 
Félagsfundur - Stjórnarmenn þurfa að leggja höfuð í bleyti um skemmtilegt 
efni og koma með á næsta stjórnarfund 
 Sumarstarf á kænum. -  Byrja um miðjan apríl. 
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Kynning fyrir 11 ára: Leggja upp úr því að keyra þetta prógram. 
Fyrsta fimmtudags keppnin fyrir opnunarmót.   
 
 
8.       Drög að fjárhagsáætlun 
Ný segl Secret. 
-Þarf að kaupa ný segl á báða bátana.   
Þurfum að fá verð í þessi segl.  Gróft mat er að hvort seglasett er um 1 mkr. 
-Þarf að setja upp reglur um umgegni á bátunum. 
 
Ný segl optimist - samþykkt bugget fyrir allt að 500 þkr. 
 
Framkvæmdir í húsinu -  
Skilrúm í sal.  ca 500 kr - Gunnar Geir hefur umsjón með þessu. 
Endurbætur á húsnæði, eldhús, stigi og verkstæði  - ca 500 þkr.  Pétur hefur 
umsjón með þessu 
 
Ljós að það eru ekki til nægir peningar til að klára öll þessi verkefni þó að þau 
séu brýn.  Verðum að leggja í fjáröflun til að ná þessu.   
-  
 
Fjáröflun 
Verður tekið fyrir á næsta fund 
 
 
9.       Verkefni: uppfæra félagatal í Nóra 
 
 
10.   Önnur mál 
 

 

 
  


