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Fundur hófst: 20:00 þann 20. október 2021 
Fundi slitið: 22:05 
 
Fundinn sátu: Arnar Þór Stefánsson (AÞS), Markús Pétursson (MP), Árni Áskelsson (ÁÁ), Ólafur St. 
Arnarsson (ÓA) 
 
Fundargerð ritaði: ÓA 
 

1. Staða á máli gagnvart ÍTH/GEIR og endurnýjun samninga. 
Samningur við Vinnuskóla Hafnarfjarðar ræddur. Rekstrarsamningur og þjónustusamningur við ÍTH 
renna út á næsta ári. Huga þarf að þeim breytingum sem vð viljum sjá. 
 

2. Erindi Arnþórs vegna kennslu á Secret26 og framkoma hans við félagsmenn. 
Óformlegar viðræður við Arnþór hafa átt sér stað en ákveðið að bíða með að svara honum formlega. 
 

3. Staða á gæslubátum og samskipti við Sjóvá 
Fara þarf betur yfir samning við Sjóvá til þess að átta sig betur á því hvort samþykkja eigi þær bætur 
sem Sjóvá hefur boðið fyrir það tjón sem hlaust af vegna innbrots í sumar. MP 
 

4. Uppgjör v. Lokamóts á Akureyri 
Beðið var um reikninga á samskiptamiðlum. Nokkrir bárust. Spurning með gistiaðstöðuna á 
lokamótinu. Það eru um 13. þúsund á keppanda 
 

5. Þrif hússins og fjáröflun 10 til 18 ára 
Helga og Elísabet sjá um skipulagningu. Upphæð ákvarðast af reikningum síðast þegar þau voru 
keypt. 
 

6. Leiga á turninum sem vinnuaðstöðu í vetur 
Ákveðið að leigja 1000 kr á fermeter. Turninn er 17,1 fermetrar. Ekki hægt að nota þegar salur er í 
útleigu. Leigt út sem skrifstofuaðstaða. Tímabundinn samningur. 
 

7. Samstarf við sérdeild Setbergsskóla og tenging við Klett. Staðan 
Prufutími tókst vel með nokkrum unglingum á grunnskólaldri í sérdeild Setbergsskóla.  
Frístundaklúbburinn Kletturinn í Húsinu Suðugötu 14 býður uppá fjölbreytt tómstundastarf fyrir börn 
og unglinga með fötlun í 5.-10. bekk eftir að hefðbundnum skólatíma lýkur. Í bígerð er að smíða m.a. 
fjarstýrða skútu í samstarfi við Þyt. 
 

8. Vetrardagskráin hjá Þyt 
Lögð fram og samþykkt. 
 

9. Þjálfaramál 
Erlendur kænusiglari um tvítugt  sem hefur tengingar við fólk í Hafnarfirði hefur áhuga á 
kænuþjálfun. Von er á honum til landsins 10. nóvember.  Ákveðið að ræða við hann þegar hann 
kemur til landsins. 
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10. Skil á rekstraráætlun til ÍBH 
Búið að skila 
 

11. Staða gjaldkeramála 
Setja Helgu inn í þetta sem fyrst. 
 

12. Kaup á rafmagnsmælum 
Gefa mönnum vikufyrirvara á að setja rafmagnsmæla á landtengingar sínar þegar Þytur getur gefið 
þeim kost á að kaupa mæla frá Þyt á kostnaðarverði. 
 

13. Rukkun á félagsgjöldum 
Þarf að klárast fyrir lok mánaðar 
 


