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Haldinn 13. maí 2020 með fjarfundarhugbúnaðinum zoom 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), Jón Kristinn 
(JK),  Jóhann Tryggvi Jónsson (JJ) 

Dagskrá 

1. Fundargerðir síðustu funda bornar fram til samþykktar. 

Fundargerðir samþykktar. 

2. Lógóið 

HH við gerð kynningarefnis hefur komið í ljós að lógó félagsins hentar ekki fyrir suma miðla. 
Meðal annars þyrfti að gera einfaldari útgáfur að því eða breyta því alveg. 

Samþykkt var að HH kannaði hug félagsmanna til breytinga á lógóinu á facebook grúbbum 
félagsins. 

3. Seglskútan Row One 

Selgskútan Row One hefur verið á legufærum í Hafnarfjarðarhöfn í vetur. Náðst hefur 
samkomulag um notkun hennar við eiganda skútunnar. Í því felst að formaður Þyts má nota 
skútuna á hafnarsvæði Hafnarjarðarhafnar gegn því að hún verði botnþrifin og geymar 
hlaðnir. 

4. Gæslubátarnir 

Gamli stóri gæslubáturinn varð fyrr skemmdum í fyrrasumar og fór í viðgerð hjá Víkingbátar 
ehf. Þeir settu m.a. stóra bót á bátinn sem nú er að losna. MP hefur samband við þá. 

5. COVID-19 

Ekki var talið að núverndi dagskrá og skipulag Þyts stangist á við tilmæli almannavarna. 

6. Vefmiðlar og Nóri 

Útfærsla á fjölskyldugjaldi er tilbúin í Nóra. Þegar fjölskyldugjald er greitt er hægt að hengja 
kennitölur fjölskyldumeðlima á það. 

7. Ábendingar 

Engar nýjar ábendingar bárust. HH er í samningaviðræðum við Terra um endurvinnslutunnur. 

8. Sjöttubekkjarkynningin 

Allir 19 bekkir hafa óskað eftir kynningu. Ósk barst frá kennara 7. Bekkjar í Viðistaðaskóla um 
að fá kynningu því þau fengu ekki í fyrra. Við getum og viljum verða við þeirri ósk. 

9. Kynningarefni 
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Panta 200 eintök af Optimistinn minn sem SÍL gaf út. 1500 bæklingar. Plaköt tilbúin til að 
hengja upp í skólum, líkamsræktarstöðvum, matvöruverslanum, verslunarmiðstöðinni Fyrði 
og fleiri stöðum. Reynum að virkja krakkana í þetta. 

10. Styrkveitingar 

Spyrja Markús. Til þess að geta haldið allar sjöttubekkjarkynningarnar var samþykkt koma á 
móts við Ásu og  gefa henni kost á að sækja kjölbátatanámskeið Þyts henni að 
kostnaðarlausu.  

11. Gestaskútunefnd 

Hafnarstjóri boðaði MP á fund og hann tók formann gestaskútunefnsar (ÁÁ) með sér. Biðlisti 
er efit plássum  á bás. Hægt að rýmka eitthvað til með því að hafa Secret bátana á 
legufærum á sumrin. Útfæra þarf samning Þyts og Hafnarfjarðarhafnar betur til þess að taka 
á móti gestaskútum. 

12. Önnur mál 

Veitt var samþykki fyrir því að panta 10 kænukeppnisúr. Ætlað iðkendum til kaups á 
kostnaðarverði. 

ÁÁ minntist á viðhald hússins. Spegil vantar á karlaklósett, ganga þarf frá gluggum, girðingin í 
portinu þarfnast viðgerða. 

 

 

 

Næsti stjórnarfundur boðaður 27. maí klukkan 19:15 

Fundi slitið klukkan 20:30 

 

 


