
Stjórnarfundur Siglingaklúbbsins Þyts 08/03-2006 

 

Mættir voru: Ragnar Hilmarsson (RH), Gunnar Geir Halldórsson (GGH), Guðmundur Ragnar 

Magnússon (GRM), Hallur Helgason (HH) og Nils Daníelsson (ND). 

 

 

1. SÍL Þing 

Rætt var um niðurstöður SÍL þingsins. Mótaskráinn fór ekki á þann veg sem vonast 

var eftir en þó voru gerðar á henni smá breytingar, mikilvægt að standa vela að okkar 

mótum. Spennandi verkefni varðandi World Match Racing Tour í gangi sem vonandi 

gengur eftir. 

 

2. ÍBH Þing 

Frestur til að senda inn erindi og málefni sem taka á fyrir á ÍBH  þingi er til 19. mars. 

Rætt um að senda inn að þingið óski eftir því að Þytur fá lóðina sem er milli okkar 

lóðar og Strandgötu RH ætlar að ræða við Ingvar með þetta. 

 

3. Starfsáætlun 

Rætt um að halda opinn félagsfund/vorfund þar sem fyrilestur væri um eitthvað tengt 

siglingum t.d. að fá veðurfræðing til að ræða um veður. Hugmynd kom upp með að 

vera með efni frá fyrstu keppni í World Match Racing Tour keppninni um daginn og 

vorfundinn seinna um kvöldið. 

 

Stefnt verður að því að hafa kranadag 21. apríl og tiltektardag 28. apríl þar sem allir 

ganga frá sýnum kerrum og öðru eftir viðhald sinna báta. 

 

Ekki eru mörg mót sem Þytur stendur fyrir í ár en hugmynd kom upp að halda 

tvíliðakeppni á Secret 26. Ræða þarf mótahöld við Friðrik Hafberg og athuga hvort 

hann geti verið formaður mótanefndar. 

 

4. Framkvæmdir 

Mililoftið er í farvegi og píparinn er væntanlegur. Byrjað er á flísalögn í fatahengi og 

salernum. Finna þarf áfellur á gluggana, GRM athugar það. Ganga þarf frá 

parketlistum á efri hæð, listarnir eru til og RH ætlar að kaupa lím í það. Svalirnar 

verða settar í biðstöðu og sjá á hvernig gengur með þessi verkefni. 

 

5. Veislusalurinn 

GRM hafði fengið tilboð í flatskjá og gervihnattadisk. Skjárinn kostar 200.000 kr. og 

diskurinn 75.000 kr. en inni í þessum verðum er ekki vinna við lagnir og uppsetningu. 

Einnig þarf svo að borga 100 pund í árgjald og síðan eru gjöld fyrir ákveðna pakka t.d. 

kostar íþróttapakkinn 36 pund. Ákveðið var að bíða með þessar fjárfestingar þar til 

fjárhagstaða ársins er orðin skýrari. 

 

Rætt var um stóla og borð í salinn og ætlar GRM að skoða þau mál. 

 

Fleira var ekki gert 

 

 

Nils Daníelsson ritaði fundargerð 


