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1. Gjaldskrá Húnavers 2010.  

Þórhalli hóf umræður með að koma með  sínar tillögur að breytingum á 
gjaldaliðum á gjaldskrá Húnavers. Hússtjórn samþykkti það og verður 
gjaldskráin eftirleiðis svona:    

Gjaldskrá Húnavers árið 2010.  

Minni fundir, kóræfingar, bridge, dans, námskeið, 
hárgreiðsluaðstaða     kr. 4.000- 
Fundir í kaffistofu eða sal                                                                                      
kr. 10.000- 
Stærri fundir, veislur og erfidrykkjur                                                                 
kr. 30.000- 
           Fyrir hreppsbúa                                                                                          
kr. 20.000- 
Undirbúningsgjald  v/veislu o.fl.                                                                                
kr. 5.000- 
Ættarmót og útisamkomur                                                                                
kr. 80.000- fyrir helgina,                                                                                     
og kr. 600- á mann eftir að fjöldi gesta fer yfir 100.   
Lokaðar samkomur, árshátíðir, böll o.þ.h                                                     
kr. 60.000- 
Leiga fyrir útisvæði og félagsheimili til einkanota kr. 250.000- 
frá föstud. til sunnudags. 
Gjald fyrir tjaldsvæði á mann, 10 ára og eldri  kr. 800- 
Gjald fyrir afnot af eldhúsi  kr.600-1500 
Gjald fyrir rafmagn á tjaldsvæði kr. 400- 
Svefnpokapláss í svefnsófa kr. 2.500-  
    Á dýnu í sal         kr. 1.200- 



   
Kaffi, kakó og te                                                                  kr. 200- 
Morgunverður                                                                    kr. 800- 
Kaffibrauð fyrir fundi o.þ.h        kr. 800- 1.200- á mann, eftir 
því hvað er pantað.   

2. Önnur mál.  

Tillaga kom um að bæta hátalarakerfið í húsinu. Húsvörður mun kanna þetta 
mál. 
Fyrirspurn kom með kaup á skjávarpa og tjaldi. Stjórnin samþykkti að 
húsvörður kanni verð á slíku.  
Fyrirspurn kom um áfengisleyfi fyrir húsið. Húsvörður settur í að kanna með 
ársleyfi. 
Spurning um að fá vask og salerni í herbergi undir íbúð. Það var samþykkt.  
Fyrirspurn kom um hvort ekki ætti að fara ganga frá og ljúka málinu um 
gjafapening og gefendur í kringum nýja flygilinn. Það var góð ábending og 
samþykkt að fara í þetta verkefni þegar í stað. Formanni falið þetta verkefni og 
vinna í því. 
Ákveðið var að kanna hvort Húnavatnshreppur  vildi láta smíða fánaborg sem 
hægt væri að láta ganga á milli staða í hreppnum við þannig tækifæri. Málið 
sett í athugun. 
Komið var saman í Húnaveri 23. janúar til að koma einangrun fyrir í lofti 
hússins. Gekk það frábærlega vel og hratt fyrir sig. Komu konur frá 
Kvenfélaginu til að elda hádegismat og vann fólk vasklega.     

3. Fundarslit.       

Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi kl.: 21.07.       

Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir         
ritari  
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