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1. Afmæli Húnavers 2007. 
 

Hugmynd er um að kaupa í tilefni tímamótanna nýjan flygil í húsið og er verið 
að kanna sjóði til að sækja fjármagn í. Ýmsar hugmyndir komu upp að dagskrá 
fyrir laugardaginn 7. júlí t.d.: 

♠ Skemmtun með hestum 
♠ UMFB með leiki 
♠ Grillað verður um miðjan daginn og afmælisterta á eftir sem spurning 

er um hvort Kvenfélag Bólstaðarhlíðarhrepps komi þar að 
♠ Karlakórinn verði um kvöldið 
♠ Svo er hugmyndin að halda ball um kvöldið og fá þá helst til þess 

einhverja sem hafa spilað hérna lengi t.d. Gauta frá Siglufirði 
Hugmyndin er að auglýsa þetta með plakötum sem við myndum sjá um sjálf að dreifa. 
Svo er hugmynd um að láta gera boli, könnur og penna til að selja til minja um 
þennan dag. 

 
2. Önnur mál. 
 

Spurning kom fram hvort ætti að athuga með styrki til að geta skipt um glugga 
í húsinu og ætlar Ragnheiður að athuga með auglýsingu í frá Orkusetrinu sem 
veitir styrki til klæðningar og gluggaskipta. 

Spurning kom fram hvort væri búið að kanna með verkefnið Margar hendur 
vinna létt verk hjá Landsvirkjun og fá unglinga frá Blönduvirkjun til að hirða um 
lóðina í kringum húsið Húnaver. 

Rætt var um ýmsa tiltekt í kring um Húnaver sem þyrfti að vera framkvæmt 
fyrir afmælishátíðina. 

Talað var um hvort ætti að ganga frá gamalli hugmynd um að setja upp 
stórann stein hérna við Húnaver með skildi sem áprentaður væri með nöfnum 
hreppsbúa sem bjuggu hér í hreppnum er húsið var vígt. 

 
3. Fundarslit. 

Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi um kl.: 22:50 
     Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir  
       ritari 


