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1. Fundarsetning og skipan starfsmanna.  

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hann skipaði til starfa 
Jakob Sigurjónsson sem fundarstjóra og Guðmundu S Guðmundsdóttur sem 
fundarritara. 
Það var skoðað sem samþykkt. 
Jakob tók við stjórn og hóf fundinn.  

2. Skýrsla formanns og reikningar.  

Pétur formaður steig fyrstur í pontu og fór yfir árin síðan síðasti aðalfundur 
var haldinn 2005. Hann byrjaði á því að nefna það að núverandi stjórn sé að 
hans mati, búin að standa sig vel og standa saman gegnum þykkt og þunnt það 
sem liðið er af þeirra starfi. 
Fyrst var að nefna stórafmæli Húnavers 50 ára 07.07.07. Þá nefndi hann 
húsvarðaskiptin sem hafa orðið á tímabili núverandi stjórnar. Er nú 3 
húsvörðurinn að taka við 1. júní síðan áramót 2007-2008. 
Pétur fór yfir sögu viðhalds á húsinu síðustu misseri. Hann nefndi söfnun og 
kaup á nýjum flygli í húsið um og eftir afmælishátíðina. 
Hann nefndi stöðu kyndingarmála hússins og kynnti fyrir fundinum hugmynd 
að varmadælu til kyndingar fyrir húsið líkt og er búið að vera setja upp 
sumstaðar í kringum okkur. 
Hann nefndi stuttlega notkun á húsinu síðustu ár og hvernig horfur væru fyrir 
sumarið í sumar. 
Pétur dreifði blöðum með yfirliti rekstrarreikninga 2005-2006-2007. 
Jakob vísaði Erlu Hafsteinsdóttur í pontu sem tók að sér  að fara yfir með 
fundarmönnum reikninga Húnavers 2005-2006.  

Árið 2005 voru tekjur Húnavers 6.177.957.- kr. en gjöld 5.283.341.- kr. 
Árið 2006 voru tekjur Húnavers 5.466.690.- kr. en gjöld 5.653.345.- kr. 
Þá var sem sagt halli fyrir árið 2006 upp á 186.655.- kr.    



Jakob vísaði svo Pétri í pontu til að fara yfir reikninga Húnavers 2007.  

Árið 2007 voru tekjur Húnavers 6.418.333.-kr. en gjöld 7.234.618.- kr. 
Þá var sem sagt halli fyrir árið 2007 upp á 880.279.- kr.  

Orðið var laust til umræðna um reikningana. Það var smá umræða um 
varmadælu fyrir kyndingu hússins rætt um kosti og galla. 
Ýmislegt annað var rætt svo sem bókun hússins og annað t.d. eins og gjaldskrá 
2009.  

3. Önnur mál.  

Pétur steig fyrstur í pontu. Hann byrjaði fyrst á að nefna og vildi minna á að 
húsið er fyrir allan Húnavatnshrepp í dag ekki bara samkvæmt gamla 
Bólstaðarhlíðarhrepp og vildi sjá frá stærra svæði í hreppnum, fólk í húsið. 
Hann nefndi að ýmis tæki og tól hafa bæst í húsið að undanförnu sem hefur 
borist frá L.V. Blöndustöð fyrir tilstuðlan Guðmundu og Sesselju Sturludóttur 
og þakkaði hann fyrir þær gjafir. 
Svo nefndi hann frágang á söfnunarsjóði nýja flygilsins. 
Ýmsar umræður urðu um eins og gjaldskrá og hvernig málin snúa að 
aðildarfélögum. 
Munda rifjaði ýmislegt upp úr fundargerðum síðan núverandi stjórn tók við. 
Fyrirspurn kom um hvort mætti ekki huga að girðingarmálum Húnaverslands 
svo sem í kringum svæði UMFB til verndar vallar UMFB. Smá umræður urðu 
um það og er ljóst að vissulega þarf að gera eitthvað í þeim málum. 
Ábending kom um vörslu á leiktækjum staðarins að þau drabbist ekki niður. 
Fyrirspurn kom í sambandi við reiðvöllinn hvers hann væri í dag og benti 
Pétur á að í rauninni væri hann kominn í umsjá Húnavers og þarf að huga að 
því á næstunni að passa að hann liggi ekki fyrir skemmdum.   

4. Fundarslit.  

Fundargerð var lesin og hún samþykkt með örlitlum athugasemdum sem var 
kippt í liðinn um hæl. Jakob sleit svo fundi og bauð fundarmönum í kaffi. 
Fundi slitið kl. 22.25.           

Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir        
ritari 
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