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1.    Afmæli Húnavers 2007. 

Rætt var um dagskrá dagsins 07.07.07. Rætt var um leiki á vegum U.M.F.B. 

Verið er að vinna að gerð plakata og voru sýndar fundarmönnum flottar myndir sem þarf að velja úr 

og setja á plaköt hið fyrsta. 

Það er búið að vinna að því að láta gera drykkjarkönnur og T-boli með áletrun til að selja á afmælinu > 

komið í pöntun. 

Búið er að ræða við hestamannafélagið Neista um einhvern grundvöll fyrir reiðsýningu. Því var velt fyrir 

sér og einna helst, miðað við ástand vallarins, væri hægt að vera með sýningu á vegum unglinganna. 

Hugmynd kom upp að ræða við það fólk sem hefur verið að kenna og þjálfa unglinga hér í kring, um að 

vera með sýningu. 

Hugmynd kom um með kaupin á flyglinum að fresta sjálfum kaupunum í bili og stofna reikning í 

Kaupþingi og auglýsa eftir söfnunarfé velunnara og halda svo síðan sér ,,partý” fyrir vígslu nýs flygils og 

vera með einhverskonar hátíð í tengslum við það t.d. töðugjöld eða annað. 

Rætt var við Sigurjón Guðmundsson frá Fossum hvort hann gæti verið með tölu um Húnaver í gegn um 

tíðina. Hann tók því. 

Það er búið að bóka Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps  til að syngja á dagskrá kvöldsins. 

Smá umræða var svo um dagskrá kvöldsins. 

Búið er að fá hljómsveitina Hafrót sem inniheldur fyrrverandi meðlimi hljómsveitarinnar Gauta frá 

Siglufirði til að spila á laugardagskvöld fram á nótt. 

Rætt var um hvort eða þá hvernig ætti að standa að gjaldtöku þennan dag? 

 

2.    Önnur mál. 

Rætt var um hvort ekki væri athugandi eða nauðsynlegt að versla borð og stóla í húsið til viðbótar við 

það sem fyrir er og hafa í húsinu fyrir 200 manns í sæti. Það vantar upp á 30 stóla og fyrir 44 manns í 

sæti af borðum. Bergrúnu var falið að kanna þetta mál. 



Pétur sagði frá því að eitthvað þyrfti að gera vegna kyndingar í Húnaveri það væri búið að vera ólag á 

kerfinu upp á síðkastið. 

Það kom fyrirspurn um hvernig málin stæðu með að endurnýja gluggatjöld í húsinu og kom Sigþrúður 

með 3 sýnishorn til að velja úr og eiga þær Bergrún að vinna úr þessu. 

Það fékkst ekki styrkur frá Orkusetrinu til gluggaskipta í húsinu. 

 

3.    Fundarslit. 

 

Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi kl.: 23:48 
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