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Haldinn 7. október 2020 með fjarfundarhugbúnaðinum zoom og hófst 21:00 

 

Fundinn sátu: Árni Árkelsson (ÁÁ),  Hulda Stefanía Hólm (HH),óhannes Bergþór Þórarinsson (JÞ), 
Markús Pétursson (MP), Ólafur St. Arnarsson (ÓA), Sigurður Ragnar Guðmundsson (SG) 

Dagskrá 

1. Fundargerðir síðustu funda bornar fram til samþykktar. 

Fundargerðir samþykktar 

2. Siglingasamband Íslands 

MP og HH fóru yfir það helsta. Drög að afreksstefnu að verða tilbúinn. Áhugi á auknu 
samstarfi milli félaga. Samkvæmt evrópureglugerðum þarf ekki próf á Secret báta þegar þær 
verða innleiddar. Vilji til að gera breytingar á þjálfunarbúðum fyrir kænur næsta sumar. 

3. COVID-19 

I hverju félgai þarf að vera sóttvarnarfulltrúi. (MP)  

Ekki fleiri en 20. kajakar mega siglea í einur. 

Leyfa barnastarf en stoppa fullorðinsstarfið næstu tvær vikur. 

4. Vetrarstafið og uppfærð vetrardagskrá án tilllits til COVID-19 

Silgt á kænum og Secret bátum á laugardögum en sunnudagur til vara ef það er bræla. 

Inniæfingar á föstudögum hjá börnum. 

Smíðaverkefni á sunnudags- og mánudagskvöldum frá klukkan 18-22. 

Gæslubátaviðhald á mánudögum 

5. Umgjörðin um Secret bátana 

Ef einhver vill standa fyrir siglingu á Secret póstar á facebook með góðum fyrirvara. Hún má 
ekki skarast við æfingar eða opið hús. Tveir hæfir siglarar er lágmark. Fullmannaður Secret 
bátur er sex manns. Ekki er æfing á opnu húsi. 

HH tekur saman og birtir. 

6. Félagatal og rukkun félagsgjalda 

Bréf með upplýsingum um félagið og félagsgjöld er klárt. Félagatalið er klárt. Þyrfti að senda í 
október til að vera á undan jólatraffíkinni. (HH) 

7. Mönnun stjórnar á næsta kjörtímabili 

Sigurður hættir sem varaformaður, Ólafur gefur ekki kost á sér sem ritari áfram, Sólveig er 
hætt sem meðstjórnandi, Jóhannes hættir sem varamaður. Hulda og Árni voru kosin til 
tveggja ára og vilja halda áfram. 

8. Kostnaðaráætlun fyrir 2021 



  Fundargerð  

 

 Stjórnarfundur Þyts 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Siglingaklúbburinn Þytur Strandgötu 88  220 Hafnarfjörður Sími 555 3422 kt. 680978-0189 www.sailing.is 

 

Rætt 

9. Kostnaður við geimslugrindur undir optimista og lasera 

Sparar geymslupláss. Áætlað er að  4 geymslugrindur sé hægt að gera fyrir rúmar 400 
þúsund. 

10. Fjárfestingaráætlun 

Rædd 

11. Flotbryggjan 

Áætlað er að kosnaður við að koma rafmagni í höfnina sé um 900 þúsund 

12. Ábendingarformin 

Engin form bárust.  

13. Önnur mál 

Seyðfirðingar eru að stofna siglinafélag. Þytur getur mögulega séð af tveimur optimistum og 
sex gömlum kayökum sem þarf að laga aðeins. Einnig gætum við séð af gömlum 
utanborðsmótor.  

 

Næsti stjórnarfundur boðaður 21. október klukkan 21:00 

Fundi slitið klukkan 22:20 


