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Stjórnarfundur, haldinn 3.3.2021. í húsnæði Þyts. 
Fundur hófst: 20:10 
Fundi slitið 21:40 

 
Fundinn sátu: Arnar Þór Stefánsson (AÞS), Árni Áskelsson (ÁÁ), Hulda Stefanía Hólm (HSH), Jóhann 
Tryggvi Jónsson (TJ) formaður kjölbátadeildar, Margrét Birna Þórarinsdóttir (MBÞ), Markús Pétursson 
(MP), Ólafur St. Arnarsson (ÓA), Ríkharður Ólafsson (RÓ). 
Fundargerð ritaði: MBÞ 

 

Dagskrá 
1. Greiða atkvæði um fundargerðir 

Fundargerðir stjórnarfunda 17. febrúar og 24. febrúar 2021 samþykktar. 
 

2. Endurskoða gjaldskrá Þyts, framhald frá síðasta fundi 
Leiga á sal er fyrir utanfélagsmenn er 60.000 kr. 
Leiga á sal fyrir félagsmenn er 45.000 kr. 
Skipstjóranám bíður frekari umræðu. 
Hæfur háseti, 16 tíma námskeið, lágmarksfjöldi þátttakenda 4-5. Námskeiðið er 26 tímar í 
yfirvinnu sem eru greiddir samkvæmt verðskrá. 
Viðburðardagskrá t.d. gæsun, afmæli, hópefli, greitt pr. þátttakanda, fast verð fyrir stærri hópa. 
Verð veltur á eðli, umfangi og fyrirspurn. 
Sigling á Secred 3 klst. Innifalið í verði er skipstjóri og einn vanur háseti á hverja 2-3 gesti. Verð 
endanlega bíður endanlegrar ákvörðunar. 
Geymslugjöld báta óbreytt. 

 
3. Stofna nefnd um kynningarefni fyrir komandi tímabil 

Í nefndinni FÖH, HSH og RÓ. 
 

4. Dagskrá fyrir árið 
a. Tekið til umræðu á síðasta fundi. 
b. Tillaga að bæta við kænunámskeiði fyrir fullorðna. Bíður frekari umræðu. 
c. Bjóða uppá framhaldsnámskeið á kjölbátum fyrir þá sem hafa lokið grunnnámskeiði. 

Hugsanlega hægt að bjóða uppá nokkurra daga siglingu milli hafna. Bíður frekari 
umræðu. 

 
5. Hefja undirbúning fyrir sumarstarfið 

a. Tekið til umræðu á síðasta fundi. Fært inn í verkefnaskjal. 
b. Ríkharður hefur tekið að sér að hafa yfirumsjón með flokkum. 

c. Fundur með Hafnarfjarðarbæ til að skilgreina samning. Ræða á næsta fundi. 
d. Samþykkt að stofna nefnd sem kynnir sér almennt verð á félagsstarfi barna í 

Hafnarfirði og það haft til hliðsjónar við verðlagningu félagsstarfs barna hjá Þyt. ÁÁ 
og HSH samþykktu að manna þessa nefnd. 

e. Tillaga að bæta við kajaknámskeiði fyrir börn í sumar. Allt að 10 börn á 
heilsdagsnámskeiði ekki bundið við höfnina, fært á milli æfingastaða. 

f. Tillaga að setja upp hálfs dags siglinganámskeið fyrir 12-15 ára. Á eftir að 
kostnaðarreikna. Tekið til áframhaldandi umræðu. 

g. Æfingabúðir á Húsavík. 
h. Íslandsmótið. 
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i. Kænumótið. 
6. 6. bekkjar boð. 

Tekið til umræðu á síðasta fundi. 
 

7. Koma á tengslum við íþróttafélagið Fjörð og aðra aðila sem tengjast starfi við fatlaða í 
Hafnarfirði. 
Bíður umræðu. 

 
8. Fara yfir kostnaðaráætlunina. 

Frestað til næsta fundar. 
 

9. Þjálfaramál 
Æfingargjald: Tekjur móti þjálfaranámskeiði 
Tekið til áframhaldandi umræðu. 

 
10. Tilboð Gísla til klúbbsins um kaup á kayökum hans. 

Rætt nánar á næsta fundi þegar frekari upplýsingar um aukabúnað og verð liggja fyrir. Ræða í 
framhaldi kaup á sjókajökum frá GG sport á næsta fundi. 

 

11. Stofnun laganefndar 
Bíður umræðu 

 
12. Upplýsa um stöðu gæslubátsins í viðgerð 

Báðir stærri bátar þurfa viðhald (sjá nánar í fundargerð 24.02.21) verkefni komin á 
verkefnalista. 

 
13. Kynna hvað er að gerast í aðstöðunefndinni 

Bíður umræðu 
 

14. Tölvupóstur frá félagsmanni JF 14. feb 18:17 á sailing@sailing.is 
Umræðu haldið áfram á næsta fundi 

 
15. Tölvupóstur frá GF á sailing@sailing.is 

Umræðu haldið áfram á næsta fundi 
 

16. Önnur mál 
a. Umræðu eftirfarandi frestað. 

Styrkir til að útbúa baujur í Hraunavík 
Persónuverndarmál og varsla persónugreinanlegra upplýsinga 
Viðhald á aðstöðunni, mála og þrífa 
Kostnaðaráætlun fyrir viðhald á Secret bátunum 
Uppfærsla á upplýsingum um stjórn 
Bjartir dagar, hvað viljum við gera? 
Ný afstaðið SÍL þing 
Hugmynd að athuga möguleika á að fjölga gámum fyrir sumarið til að geyma kajaka 
Póstur frá HF, könnun 

b. Setja upp skipurit félagsins, stjórn og formenn nefnda skal tilgreina. AÞS samþykkti 
að taka að sér. 
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c. Skilgreindur aðili í foreldraráð skal koma fram í skipuriti. MP mun ræða við JKÞ 
um hugsanlega aðkomu að ráðinu. 

d. Það þarf að vera búið að útfæra kostnaðarliði eða til áætlun um aðgerðir. 
Aðskilnaður á bókhaldi kominn vel á veg. Fjármálastjórn, bókhald eldri og yngri 
flokka aðskilið, kröfur gerðar af Hafnarfjarðarbæ. AÞS og HSH samþykktu að 
taka að sér áframhaldandi vinnu. 
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