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Haldinn miðvikudaginn 2021-03-31 á zoom. 

Fundur hófst klukkan 20:00. Fundi slitið klukkan 21:05. 

 

Fundinn sátu Arnar Þór Stefánsson, Markús Pétursson og Ríkharður Ólafsson. 

Einnig sat fundinn Jóhann Tryggvi Jónsson, formaður kjölbátadeildar. 

 

Dagskrá: 

1. Greiða atkvæði um fundargerðir 

Umræðu frestað 

 

2. Endurskoða gjaldskrá Þyts 

Umræðu frestað 

 

3. Staða kynningarefnis fyrir 2021 

Umræðu frestað 

 

4. Dagskrá fyrir árið 

Umræðu frestað 

 

5. Hefja undirbúning fyrir sumarstarfið 

Umræðu frestað 

 

6. Fyrirspurn frá félagsmanni um kennslu á kjölbátanámskeiðum 

Umræðu frestað 

 

7. Fara yfir kostnaðaráætlunina 

Umræðu frestað 

 

8. Upplýsa um stöðu gæslubátsins í viðgerð 

Yfirferð á ástandi allra gæslubáta. 

Þjálfarabátur kominn í lag, hefur verið með gangtruflanir 

Búið er að setja saman motor sem fór í viðgerð, frekari upplýsingar berast fljótlega 

Flot á gæslubát sem tjónaðist er að losna, æskilegt að láta sníða nýtt við tækifæri. 

 

9. Beiðni frá félagsmanni um kaup á RS Quest 

Stjórn er að skoða alla möguleika, eftirspurn eftir RS Quest er mikil og erfitt að fá 

nýjan bát. 

Notaður wayfarer til sölu, MP skoðar bátinn. 

 

10. Styrkir til að útbúa baujur í Hraunavík 
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Félagsmenn hafa líst yfir áhuga á að setja upp varanlegar baujur sem hægt er að 

nota í brautarmerkingar fyrir brautir í ólíkum vindáttum. 

 

Gott framtak og stjórn er til í að styðja við bakið á þeim. 

 

11. Persónuverndarmál og varsla persónugreinanlegra upplýsinga 

Umræðu frestað 

 

12. Viðhald á aðstöðunni, mála og þrífa 

Ákveðið að bíða með kaup á þrifum, bjóða æfingakrökkunum að taka verkið að sér 

sem fjáröflun. 

Rikki býður sig fram í að hafa umsjón með þrifunum. 

 

13. Kostanaðaráætlun fyrir viðhald á Secret bátunum  

Kostnaður við viðhald secret báta er komið í um 500 þús fyrir árið. 

Tryggingar bátanna eru um helmingur af þessu, en reglubundið viðhald (að miklu leiti 

árlegt) bætir öðru eins við. 

 

14. Bjartir dagar, hvað viljum við gera  

Þrátt fyrir að Covid gæti sett strik í reikninginn skipuleggjum við vinnu í klúbbnum 

miðað við að við tökum þátt í hátíðarhöldunum. 

 

Leggja áherslu á Kayak. 

 

15. Fara yfir fundargerð aðalfundarins 

Umræðu frestað 

 

16. Setja inn uppslýsingar í Felix fyrir 2020 og skila gögnum til ÍBH 

Umræðu frestað 

 

17. Önnur mál 

a. Smíði Kayak grindar í gám – áætlaður kostnaður um 25 þús 

 Samþykkt 

 


