
Hússtjórnarfundur Húnavers. 

Fundur settur 20.45 í Húnaveri 13.08.2006. 

  

1)      Björn Magnússon Hólabaki setti fundinn og tilnefndi Pétur Pétursson sem formann og var það 

samþykkt samhljóma. Þá var samhljóma rómur um að Guðmunda S Guðmundsdóttir yrði fundaritari. 

Þá var stungið uppá Jakobi Sigurjónssyni sem varaformanni sem einnig var samþykkt. 

 

Formaður nefndar. Pétur Pétursson, Hólabæ 

Varaformaður. Jakob Sigurjónsson, Hóli 

Ritari. Guðmunda S Guðmundsdóttir, Brúarhlíð 

2)      Erla Hafsteinsdóttir lagði fram reikninga Húnavers og sagði einnig að þar sem hún væri hætt í 

stjórn vildi hún afhenda stjórn reikningshaldið og stjórnin fái einhverja nýja til að halda utanum 

reiknishaldið. 

Stjórnin ræddi þetta lítið eitt og ákveðið var að óska eftir við skrifstofu Húnavatnshrepps að sjá um 

fjármál Húnavers. 

Bergrún kom með fyrirspurn til stjórnar um hvort ekki væri hægt að fá bókhaldsforrit í tölvuna 

hennar til að þægilegra væri fyrir hana að halda utan um hlutina svo sem laun og annað. 

Erla fór yfir óendurskoðaða reikninga Húnavers og fengu allir ljósrit til að skoða. 

3)      Bergrún sýndi nefndarmönnum sýnishorn af svefnsófum sem hún er búin að fjárfesta í. 

Björn kom með sýnishorn af parketi á skólastofugólf og á herbergi undir búðinni sem áður gegndi 

hlutverki skrifstofu Bólstaðarhlíðarhrepps. Sýnishornin voru þrjú og eitt þeirra var alvöru parket sem 

fæst gefins frá Stíganda á þessi tvö herbergi. Tekin var ákvörðun um að þiggja það. 

Smáumræða varð um tjaldsvæðið og nýtingu á gistingu. Þar var ýmislegt rætt en engin ákvörðun 

tekin í bili. 

Bergrún sagði frá því að sturta í kjallara undir sviði væri orðin hálfónýt og stæðist það herbergi þ.e 

sturta, vaskur og salerni ekki heilbrigðiskröfur. Umræða fór í gang um framtíð þessa og var klárt að 

eitthvað þyrfti að gera og þetta væri komið á tíma til endurnýjunar. Verður þetta skoðað. 

Bergrún kom með fyrirspurn um hvort sé komin tímasetning á nýjar rotþrær þar sem þyrfti. Björn 

svaraði því til að ekki væri komin tímasetning en það væri allt komið í vinnslu. 

Bergrún talaði um að það þyrfti að fara að huga að og skipuleggja 50 ára afmæli Húnavers sem er 7. 

júlí 2007. 

Fleira ekki gert. Fundi slitið 22.27. 
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