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Fundarritari: Þór Sævarsson   

1. Umræður um bréf frá formanni H.U.H.  

Varamönnum fyrir Guðmundu og Ingibjörgu,  komið inn í bréfaskriftir milli 
hússtjórnar og H.U.H  og önnur mál Húnavers.    

2. Stjórn H.U.H  mætir á fundinn.   

Pétur bauð stjórn H.U.H. velkomin, þau systkinin Heiðar Kristjánsson og 
Ingibjörgu Kristjánsdóttur ásamt Sólveigu Friðriksdóttur. 
Umræður fóru fram um leigu næsta árs fyrir jónsmessuhátíð H.U.H og H.U.S. 
Stjórn H.U.H óskaði eftir tilboði og varð hússtjórn við því.  
Sólveig Friðriksdóttir óskaði eftir eftirfarandi bókun:  

Sem sveitungi og formaður H.U.H. mótmæli harðlega þeim 
vinnubrögðum sem stjórn Húnavers hefur viðhaft vegna 
Jónsmessuhátíðar félags Harmonikuunnenda í Húnaveri 2010, þar sem 
borgað var fullt gjald fyrir alla aðstöðu og í öllu reynt að ganga vel um 
svæðið, en hússtjórn hengir sig í yfir fimmtíu ára reglur, sem engan 
veginn geta átt víð í dag enda ekki farið eftir þeim nema þegar hússtjórn 
hentar og því mikil mismunun í gangi eftir hver í hlut á. 
Þar sem ég ,að fenginni reynslu eftir 40 ára búsetu í nágrenni Húnavers 
vantreysti þessari stjórn (þar sem sama fjölskyldan fer nú með fjögur 
atkvæði), til að vinna Húnaveri það gagn, sem nauðsynlegt er með nútíma 
starfsháttum og samræmdum reglum ,mun ég fara þess á leit við 
hreppsnefnd Húnavatnshrepps að hún að hún hlutist til um að settar 
verði reglur sem gilda jafnt fyrir alla hvaða nafni sem þeir nefnast, svo 
viðskiptavinir þurfi ekki að standa í slíku leiðindaþrugli eftir á, sem 
engan skaðar meir en Húnaver sjálft.  

Virðingarfyllst:   
Sólveig Friðriksdóttir Bólstaðarhlíð, formaður H.U.H  



  
             
Gestir fundarins yfirgáfu fundinn vonandi fróðari og sáttari. 
Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi kl.21:40        

Þór  Sævarsson         
ritari  
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