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1.    Rekstrarstaða Húnavers. 

Pétur lagði fram rekstarar- og efnahagsreikning 2006. Það er töluverð aukning     á fjárútlátum frá 

árinu á undan enda hefur verið fjárfest mikið á þessu ári. Hægt er að skoða blað yfir þessar tölur. 

Nefndin sá fram á að eftir að skoða stöðu ársins að það þyrfti að sækja um auka framlag til 

Húnavatnshrepps, til að hafa til enda árs. Það var svo rætt á milli í nefndinni að leggja höfuðið í bleyti 

með að finna út meiri starfsemi í húsið. 

 

2.    Húsvarsla. 

Pétur las upp bréf frá húsvörðunum Bergrúnu Gígju Sigurðardóttur og Páli Stefánssyni stílað 25. 

september 2007 til hússtjórnar Húnavers, með uppsögn þeirra og með þökk fyrir gott samstarf. Í 

framhaldi af  því var ákveðið að auglýsa eftir nýjum húsverði. 

 

3.    Önnur mál. 

Það eru komnir 6 ljósastaurar umhverfis húsið. 

Gjaldskrá fyrir Húnaver var endurskoðuð sem hér segir: 

    Gjaldskrá:        Nú:        Áður: 

1)    Gæsluvöllur        kr. 3000.-    kr. 2500.- 

2)    Minni fundir        kr. 3000.-    kr. 2500.- 

3)    Kóræfingar        kr. 3000.-    kr. 2500.- 

4)    Bridge            kr. 3000.-    kr. 2500.- 

5)    Dans            kr. 3000.-    kr. 2500.- 

6)    Námskeið        kr. 3000.-    kr. 2500.- 

7)    Hárgreiðsluaðstaða    kr. 3000.-    kr. 2500.- 

8)    Fundir í kaffistofu eða sal            kr. 8000.-    kr. 8000.- 

9)    Stærri fundir, veislur og erfidrykkjur    kr. 25.000.-    kr. 23.000.- 

10)    Fyrir hreppsbúa    kr. 15.000.-    kr. 15.000.- Gjaldskrá frh:    Nú:        Áður: 

11)    Undirbúningsgjald    kr. 5000.-    kr. 5000.-  Húsvörður ákveður hverju sinni gjaldtöku vegna 

notkunar á     eldhúsi við eldun. 

12)    Ættarmót og útisamkomur        kr. 70.000.-    kr. 65.000.-  fyrir helgi og kr. 700.- fyrir mann eftir 

að fjöldi gesta fer yfir 100. 

13)    Lokaðar samkomur, árshátíðir og fleira    kr. 50.000.-    kr. 50.000.- 

14)    Gjald fyrir tjaldsvæði á mann, ákveðið af húsvörslu í samráði við     stjórn.                    kr. 400.- 

15)    Svefnpokapláss, ákveðið af húsvörslu í samráði við stjórn.    kr. 1000.- 

                    

4.     Fundarslit. 

Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi kl.: 23:15. 

 

                    Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir 

                            ritari 


