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1.    Fundarsetning. 

Pétur formaður setti fundinn, las upp dagskrá fundarins og bauð Erlu Hafsteinsdóttur velkomin að 

sitja fundinn og fara yfir reikninga/rekstraráætlun fyrir 2007. 

 

2.    Rekstraráætlun 2007. 

Erla las upp rekstraráætlun fyrir þerra ár 2007. Smá umræður voru um ýmsa framkvæmdir sem þarf 

að framkvæma á árinu og hvernig ætti að fjármagna það. 

Bergrún var bjartsýn og ánægð með pantanir á húsinu fyrir árið. Stærsti pósturinn verður klárlega að 

koma kyndingunni í lag og finna út fjármagn í það. 

 

3.    a) Viðhald innanndyra. 

   Pétur vakti máls á því að ýmislegt fleira þyrfti innanndyra að framkvæma á þessu ári en kyndinguna. 

Hann setti í fyrsta lið að ef ætti að sinna áfram ferðaþjónustu hér og gistingu þyrfti klárlega að ganga í 

það verk að gera klárar sturtur og sturtuaðstöðu /búningsaðstöðu, og það varanlegt nú þó það kosti. 

Flísar á allt, veggi og gólf og aðstöðu fyrir bæði kynin! Það voru allir sammála þessu og þetta þarf að 

komast í framkvæmd helst fyrir apríllok. 

   Rætt var um framkvæmdina á skenk og skápum í kaffistofu framan við eldhús sem er nú loksins að 

sjást fyrir endann á. Það á eftir að betrumbæta skenkinn aðeins. 

   Það þarf endilega að finna lausn á veggljósum í sal og helst að fá nýja skerma á þau og reyna þar 

með að bíða með það aðeins að þurfa skipta. 

   Ábending kom um að það þarf að skipta um gler í gluggum í skólastofu sem eru brotnar og aðrar í 

húsinu sem eru svona, þar sem að skólastofan hefur fengið nýtt útlit, með gólfefni og svefnsófum. 

   Það kom fyrirspurn um hvað ætti að gera við myndir í eigu hússins einnig myndasafn 

Bændasjóðsins. Þetta verður sett í athugun hjá Bændasjóðnum og Húnavatnshreppi. Bændasjóður og 

bókhald Húnavers skal fá aðstöðu í fyrrverandi skrifstofu Bólstaðarhlíðarhrepps í kjallara 

húsvarðaríbúðar. 

 

 

 

 

            



b)    Utandyra. 

Það þarf  að fara að ákveða skipulag á hlaðinu fyrir framan húsið og í kringum það. 

Athuga þarf: 

    Hvort ætti ekki að fjarlægja rest af grindverki framanvið húsið 

    Fá almennilega skepnuhelda girðingu umhverfis Húnaver 

    Athuga að skipuleggja lóðavinnu í kringum húsið yfir sumartímann að slá og hirða grasblettina 

    Þarf að fara í að framkvæma deiliskipulag  tjaldsvæðisins og hefja myndun á huggulegri aðkomu 

og viðveru þar 

    Þarf að endurbæta salernisaðstöðu tjaldsvæðisins 

    Pétur ætlar að ræða við formann Neista varðandi framtíð reiðvallarins 

    Það þarf að hugsa fyrir um losun úr húsbílum þegar kemur að rotþróarmálum 

 

4.    Afmæli Húnavers 07.07. 2007. 

Ákveðið var að hittast oftar fram á vorið, stjórnin til að halda áfram með undirbúning að afmælisdegi 

Húnavers.. 

  

5.    Önnur mál. 

Pétur bar upp við fundinn hvort við ættum ekki að semja við Erlu að halda áfram með reikninga 

félagsins. Það var samþykkt. 

Það kom fyrirspurn um fundarsetu hvort greidd séu laun fyrir setu. Það hefur ekki verið undanfarin 

50 ár, alltaf unnið í sjálfboðavinnu hingað til. Pétur lagði til að Húnaver skuli greiða nefndarfólki laun 

fyrir fundarsetu miðað við fundarkaup Húnavatnshrepps. Þetta var samþykkt samhljóða. 

 

6.    Fundarslit. 

Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi um kl.: 22:50. 

 

                    Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir 

                            ritari. 

      


