
Hússtjórn Húnavers kom saman til fundar 

fimmtudaginn  29.03 2015 kl 20:30 

 

Mætt voru:  Pétur Pétursson, Jóhanna Magnúsdóttir, Þór Sævarsson,  Sigþrúður Friðriksdóttir, Rúnar Pétursson 

og Sesselja Sturludóttir, Þórhalli Haraldsson húsvörður sat hluta fundarins. 

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. 

Engin formleg dagskrá lá fyrir fundinum, en nokkur atriði þurfti að ræða. 

1. Ákveðið var að byrja á því að fara um húsið og sjá hvað þyrfti að setja á verkefnalista. 

Húsvörður gekk um húsið og benti á talsvert sem betur mætti fara og stjórn sá ýmislegt annað. 

Verkefnin verða ekki tíunduð hér en þau munu liggja fyrir á verkefnalista sem mun fylgja 

fundargerð. 

 

2. Formaður spurði hvort stjórnarmönnum fyndist ekki að það þyrfti að vera skoðunnarmenn 

reikninga fyrir Húnaver.  Allir sammála um það að það þurfi að vera. Velt var upp nokkrum 

nöfnum en ákveðið að skoða það betur á næsta fundi og vera þá búin að athuga með 

einhverja. 

 

3. Formaður spyr um hugmyndir stjórnarmanna um húsvörslu Húnavers. Þór sagðist vera búinn 

að tala við sína menn og þeim líki ekki núverandi fyrirkomulag og vilji þeir jafnvel losa sig út úr 

Húnaveri, Einnig talaði Þór um að fá Einar sveitastjóra til að útfæra leigu á Húnaveri til t.d. 

Allrahanda eða slíkra fyrirtækja. Jóhanna er að sumuleyti sammála Þór, en hún sér samt fyrir 

sér að það verði áfram  húsverðir/rekstraraðilar. Sesselju finnst að  Húnaver eigi að vera 

áfram með húsverði en með breyttu sniði þó. Pétur sér fyrir sér að húsverðir verði í húsinu en 

að það þyrfti að breyta samningnum, honum lýst ekki á útleigu. Þessi mál mikið rædd og í 

framhaldi af þessu velti Rúnar því upp hvort að aðildarfélögin mættu koma meira að rekstri 

hússins til að viðhalda eign sinni í húsinu og sér hann fyrir sér að þau myndu koma að viðhaldi 

eða vinna t.d. í húsinu ef vantar starfsfólk á samkomur og við stærri viðhaldsverkefni. 

Rætt var að verðleggja þurfi það sem húsvörður fær sem hlunnindi eins og húsaleigu á íbúð, 

útihúsum, rafmagni og síma sem teljast til hlunninda en eru klárlega laun, 

Mörgum hugmyndum velt upp sem þyrfti að breyta í ráðningarsamning húsvarða.  

Jóhanna sagðist ekki samþykkja neitt fyrr en oddviti og sveitastjóri væru búnir að funda með 

okkur. Formaður vill að stjórnin fái að fjalla um málið áður en að oddviti og sveitastjóri  komi á 

okkar fund.  

Fjallað var um að næsti húsvörður yrði af hafa meiri hvata. Hann fengi fyrst af stað laun eins 

og nú er, en eftir  ákveðinn tíma myndu launin detta út og viðkomandi fengi þá hærri prósentur 

í sinn hlut hvort sem það væri 80/20 skipting eða 70/30, það þyrfti bara að útfæra betur. 

Ákveðið að auglýsa starf húsvarðar/rekstraraðila en þó með breyttu sniði.  

Formanni falið að setja upp beinagrind að auglýsingu sem hann sendi á okkur hin til yfirlestrar 

og athugasemda.  

  

4. Samþykkt var að við yrðum vakandi yfir því, ef við myndum sjá út eða vita um einhvern sem 

gæti séð um rekstur húsins í sumar. 

 

 



5. Sigþrúður tjáði sig um að sér sýnist þörf að mála mjög mikið í húsinu og laga ásýnd þess að 

innan sem utan. Velti einnig upp þeirri hugmynd að fá aðildarfélögin til að vinna verkið í 

sjálfboðavinnu, ef Húnavatnshreppur greiddi fyrir málingu og það sem vantaði í verkið. Það 

þyrfti að taka verulega til hendinni. 

 

6. Rætt var um í hvaða blöð auglýsing eftir húsvörð/rekstraraðila þyrfti að fara. 

 

 

Fleira ekki rætt og fund slitið kl 23:40 

Sesselja Sturludóttir fundarritari. 


