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1. Húsvarðarstarf. 
 

Pétur sagði frá því að það væri orðið ljóst að Rut hefur beðið um að fá sig 
lausa frá störfum frá og með loknu skólaári í vor og hvenær sem er eftir það 
um leið og annar fæst og í síðasta lagi fyrir skólabyrjun í haust. Smá umræða 
var um þessi mál og hvað skuli gera og verður unnið í þessu fram á vorið. 

 
2. Flygillinn hinn forni. 
 

Stjórninni hefur borist fyrirspurn um kaup á gamla flyglinum. Ákveðið var að 
auglýsa á vel völdum stöðum eftir kauptilboðum í flygilinn. 
 

3. Önnur mál. 
 

Smá umræða var um hvaða umhverfisstarf þarf að vera hér í sumar og hvort 
ætti að sækja i verkefni hjá Landsvirkjun í Margar hendur vinna létt verk 
þannig að það yrði reglulega hirt um lóðina hérna í kring í sumar af 
unglingavinnunni.  
Rut kom með fyrirspurn um það hvort ætti ekki að klára að gera sturturnar 
undir sviðinu nothæfar innan tíðar og þá fyrir sumarið. Formanni var falið að 
fá einhvern í verkið hið snarasta.  
Það kom ábending eftir söngskemmtunina 6 apríl, um að það ætti alvarlega að 
taka til athugunar að fjarlægja ákveðin tjöld úr lofti á sviðinu og er það tekið 
til athugunar. 
Munda sagði frá því að hún hafi verið í sambandi við Bjarna Hauk leikara 
síðan í haust í sambandi við leiksýninguna Pabbinn og er sú niðurstaða komin 
að þetta gengur ekki eins og hugmynd var að vera með sýningu í vor því við 
séum runnin út á tíma. Einnig hafði hún samband við Bifhjólasamtökin 
Sniglana um hvort þeir hefðu ekki áhuga í framtíðinni að koma aftur í 
Húnaver og halda landsmót sitt hérna og kom sér í  í sambandi við 
landmótsnefnd þeirra með það í huga. Hún fékk viðbrögð frá þeim og 
fyrirspurnir og verður aðeins áfram í bandi við þau. 
Jakob kom með fyrirspurn um það hvort ætti ekki að huga að nýju 
skápainnréttingunni í kaffistofu, með höldur á þá áður en lyklarnir skemma 



innréttinguna út frá sér. Voru fundarmenn sammála því að svo þyrfti. 
   

 
4.  Fundarslit. 
      

Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi kl.: 21:00. 
 
 
 
     Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir  
       ritari 


