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1. Bréf sem borist hefur hússtjórn. 
 

  Pétur setti fundinn og las upp bréf sem borist hefur stjórninni. Það er frá 
fyrirtækinu Kyndingu ehf. Með undirskrift Lárusar E Bjarnasonar og Gunnlaugs 
Jóhannessonar, þess efnis með fyrirspurn til stjórnar Húnavers, hvort hugsast gæti 
að fá Húnaver keypt. Hugmyndin að nýtingu þeirra á húsinu væri til öflugrar 
ferðaþjónustu ásamt orkustöð sem byggist á því að vera með vistvænar 
orkusparandi leiðir til kyndingar húsa sem ekki njóta hitaveitu.  

  Töluverðar umræður urðu um þessa fyrirspurn með þeirri samhljóða 
niðurstöðu stjórnarmanna að ekki stendur til að selja Húnaver. Formanni var svo 
falið að svara erindinu. 

    
2. Dagbók húsvarðar. 

 
Jónína las upp skýrslu frá Neytendastofu en það fyrirtæki kom til að skoða 

rafmagnsmál við tjaldstæði. Þar kom ýmislegt i ljós sem þarf að laga eigi hlutirnir 
að vera í lagi sem ferðaþjónusta. Jónína mun hafa samband við rafvirkja þegar 
lýður að vori til lagfæringa. 

Jónína kom með fyrirspurn um hvort stjórnarmenn vissu um gamla þvottavél 
handa Húnaveri til eignar fyrir þvott hússins. Það fannst ein vél með það sama, 
sem var á leið í ruslagám, svo vélin tekur vinkilbeygju og fer í Húnaver í staðinn 
og er viðkomandi gjafara þakkað vel fyrir. Smá umræða var um bókhaldsmál 
Húnavers og hvernig ætti að hafa þau mál í framtíðinni vegna þess að Erla 
Hafsteinsdóttir vill losna frá reikningshaldi hússins. Formanni er falið að finna 
lausn á þessu máli. 
Það þarf að huga að nýju sviðstjaldi. Sissú og Jónína voru settar saman í það 

að finna efni í svoleiðis. 
Fyrirspurn kom í framhaldi af þessu um bætta fundar-námskeiðs-

allskonarmóta>aðstöðu í húsinu. Húsverði falið það verkefni að skoða og kynna 
sér þetta. 

 
3. Fjárhagsáætlun Húnavers 2009. 

 
Pétur dreifði á mannskapinn fjárhagsáætlun fyrir árið 2009. Stjórnin skoðaði 
hana og voru smá umræður um hana. 



Það var ákveðið að halda aðalfund Húnavers og stefnt á helgi í janúar til þess. 
Formaður mun hringja út og tilkynna fundinn þegar að því kemur. 
 

4. Fundarslit. 
 
Fleira ekki rætt  og  Pétur sleit fundi um kl.: 23.30. 

 
     Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir  
       ritari 


