
 Fundargerð

Stjórnarfundur Þyts

Haldinn 15.09.2021 í húsnæði Þyts 

Hófst 20:00 
Slitið 22.00

Fundinn sátu: Arnar Þór Stefánsson (AÞS), Margrét Birna Þórarinsdóttir (MBÞ), 
Markús Pétursson (MP), Ólafur St. Arnarsson (ÓA).

1. Greiða atkvæði um fundargerðir.

2. Staða á máli gagnvart ÍTH/Hafnarfjarðarbæ.

Staðan rædd, ennþá til vinnslu.

3. Kaup á RS Quest

Gert ráð fyrir að kaupa 2 millistóra báta í fjárhagsáætlun 2021. Með kaupum 
bíðst félaginu að kaupa lítið notaðan bát á sanngjörnu verði. Mikil þörf er á 
bátum vegna fjölda iðkenda í æfingahópi. 

Samþykkt að kaupa RS Quest á 1.000.000. í einni greiðslu um miðjan október 
2021. 

4. Staða á Þjálfaramálum

Aðstoðarþjálfari sagði upp vegna flutninga. Reyndur þjálfari með viðeigandi 
réttindi hefur fengist til starfa og mun taka við hlutverki þjálfara og nýtur 
aðstoðar félagmanna. 

5. Staða á gæslubátum

Rætt

6. Fjárhagsáætlun 2022

Óskað er eftir forgangsröðun varðandi viðhald flota og áhaldakaup. 

Óskir í íþróttafélaga um búnað og endurnýjun. Leisera, skipta út Topaz fyrir RS 
quest og fjölga racuera fyrir almenna starfsemi. Fyrirliggjandi viðhaldsverkefni 
eru m.a. girðing, gluggar, klæðning, ljós í porti, málningarvinna og áframhald 
með viðhaldslista frá sl. ári. Félagið þarf fleiri Leiser báta, RS Quest og varahluti 
fyrir viðhald. Fjárhagsáætlun skilað á morgun1.7 milljónir í fastan 
viðhaldskostnað. Óska eftir fundi með verkefnastjóra umhverfis-og 
framkvæmdarsviðs HF til að ræða aukin útgjöld í viðhald. 

7. Uppgjör v. mót á Akureyri

8. Staða á kænum eftir sumarið

9. Viðhaldsáætlun fyrir veturinn (kjölbátar, kayakar, slöngubátar, kænur)

10. Hæfur Háseti (og önnur kjölbátanámskeið)

11. Kassar + Endurskipulagning á búnaði/húsi

12. Málningarviðhald innan dyra
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13. Utanlandsferð 10-18 ára næsta vor

14. Friðrik leigja turninn sem vinnuaðstöðu í vetur

15. Samstarf við sérdeild Setbergsskóla

Hanna Guðrún Pétur

16. Önnur mál
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