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Haldinn 18. mars 2020 í klúbbhúsi félagsins og hófst 19:15 

 

Fundinn sátu: Árni Áskelsson (ÁÁ), Hulda Stefanía Hólm (HH), Jóhannes Bergþór Þórarinnsson (JÞ), 
Markús Pétursson (MP),  Ólafur St. Arnarsson (ÓA) , Sigurður Ragnar Guðmundsson (SG),  Sólveig 

Þorleifsdóttir (SÞ) mætti 19:35 

Fundargerð ritaði: ÓA. 

Dagskrá 

1. Fundargerð síðasta fundar borin fram til samþykktar. 

Samþykkt. 

2. Skipun formanns kajakdeildar. 

Skipun samþykkt. Framtíðarskipulag rætt á fundi næsta föstudag. 

3. Viðbrögð við COVID-19 veirunni og samkomubanninu 

Kaupa spritt. Fara eftir pósti frá ÍBH. Pass sérstaklega tveggja metra regluna. Þrýfa klósett og 
sturtur oftar. Tilkynna á vefsíðum 

4. Bjartir dagar 

Líklega frestað. Þytur hefur haft opið hús á fimmtudegi og boðið upp á kajak og árabáta. MP 
vill bæta kjölbátum við á laugardegi en fólk skrái sig á fimmtudegi. 

5. Staða mála eftir fundi með skoðunarmönnum reikninga og ÍBH. 

HH og MP fóru yfir málin. 

6. Staða peningamála hjá Þyt. 

HH fór yfir málin. 

7. Starfsáætlun fyrir árið 

Tekið af dagskrá. 

8. Greiða atkvæði um árgjald og gjaldskrá. 

Gjaldskrá lögð fram og samþykkt með nokkrum breytingum. ÓA setur inn á vef. 

9. Möguleikar og upsetning Nóra fyrir Þyt. 

Elísabet hjá ÍBH er okkur innan handar. SÞ fer á námskeið. 

10. Umgengnisreglur um samfélagsmiðla sem tengjast starfi Þyts. 

Þytur ritsjóri orðinn aðal admin á facebooksíðum Þyts. 

11. Endurnýjun keðju í legufærunum og ósk um stirk frá Ísfell. 
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MP falið að semja við Ísfell. 

12. Önnur mál 

Viðræður við Ými um kænunámskeið. 

Leita eftir notuðum GoPro vélum fyrir Þyt til kaups til þess að geta auglýst starfið betur og til 
notkunar í kennslu. (JÞ) 

Skoða kaup á ósamhvert belgseglasetti fyrir Secret bátana. (MP) 

Smíða fjölnota kerru. Kostnaður um 100 þúsund. (MP) 

Næsti stjórnarfundur boðaður 1. apríl klukkan 19:15 

Fundi slitið klukkan 22:00 

 

 


