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Miðvikudaginn 7. apríl 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar í 
Dalsmynni. kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum.  Jens P. 
Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt undirskriftum.  

Dagskrá:  

1. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2009, fyrri umræða. 
Kristján Jónasson endurskoðandi sveitarfélagsins kynnir ársreikninginn.   
Skoðunarmenn reikninga Húnavatnshrepps sitja fundinn undir þessum lið.  

2. Verksamningur við Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf.  

3. Umfjöllun um Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna á Reykjum.  

4. Fjárhagsáætlun 2011-2013, seinni umræða.  

5. Fundargerðir: 
a)  Stjórnar SSNV, dags. 9. mars 2010. 
b) Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún, dags. 10. mars 2010.  

6. Bréf: 
a)  Frá Skipulagsstofnun, dags. 16. mars 2010. 
b) Ungmennafélagi Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 15. mars 2010. 
c) Frá Norðurá bs, dags 23. mars 2010. 
d) Frá SSNV, dags. 25. mars 2010. 
e) Frá nefndarsviði Alþingis, dags. 24. mars 2010. 
f) Frá Leið ehf, dags. 24. mars 2010.   

7.  Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.10  

1. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2009, fyrri umræða. 
Ársreikningur Húnavatnshrepps 2009,  ásamt sundurliðun og skýrsla endurskoðanda lá fyrir 
fundinum og kynnti Kristján Jónasson endurskoðandi sveitarfélagsins reikningana. 
Rekstrartap samstæðu A og B hluta er um 16.3 milljónir kr. 
Einnig var farið yfir ársreikninga Auðkúluheiðar ehf og Fasteigna Húnavatnshrepps ehf.  

Halldór Guðmundsson og Þóra Sverrisdóttir gerðu grein fyrir vinnu  kjörinna skoðunarmanna. 
Ljóst er að tekjur hafa lækkað mikið og kostnaður aukist, einkum í málaflokki fræðslumála. 
Samþykkt var að vísa reikningunum til síðari umræðu.  

2. Verksamningur við Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf. 
Lagður fram verksamningur við Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf, um sorphirðu í 
Húnavatnshreppi tímabiið 1. febrúar 2010 til 31. janúar 2013. 
Hreppsnefnd samþykkti verksamninginn.      
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3. Umfjöllun um Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna á Reykjum. 
Lögð fram greinargerð að stefnumótun fyrir Byggðasafnið á Reykjum ásamt fundargerð 
stjórnar Byggðasafnsins frá 17. mars s.l. 
Oddviti gerði grein fyrir stöðu byggðasafnsins.  Málinu var vísað til næsta fundar í 
hreppsnefnd.  

4. Fjárhagsáætlun 2011-2013, seinni umræða. 
Sveitarstjóri lagði fram til síðari umræðu fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps fyrir árin  
2011 

 

2013 
Áætlunin var samþykkt með fimm greiddum atkvæðum.  

Fulltrúar E-listans eru ekki sammála því að í áætluninni sé gert ráð fyrir byggingu félagslegra 
íbúða, en eru sammála áætluninni að öðru leyti.  

Fulltrúar A-lista taka fram að ekki hefur verið tekin ákvörðun um byggingu félagslegra íbúða, 
en í þriggja ára áætlun er tekið tillit til hugsanlegra áhrifa ef af byggingu þeirra verður.  

5. Fundargerðir: 
a)  Stjórnar SSNV, dags. 9. mars 2010. 

Lögð fram til kynningar.  

b) Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún, dags. 10. mars 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

6. Bréf: 
a)  Frá Skipulagsstofnun, dags. 16. mars 2010. 

Efni:  Greiðsla kostnaðar vegna aðalskipulags. 
Lagt fram til kynningar.  

b) Ungmennafélagi Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 15. mars 2010. 
Efni:  Umsókn um styrk. 
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja starfsemi ungmennafélagsins með sama hætti og verið 
hefur.  

c) Frá Norðurá bs, dags 23. mars 2010. 
Efni:  Fundarboð ásamt ljósriti af samningi við Flokkun Eyjarfjörður ehf. 
Lagt fram til kynningar.  

d) Frá SSNV, dags. 25. mars 2010. 
Efni:  Kynningarfundir rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á 
vatnsafl og jarðhitasvæði. 
Lagt fram til kynningar.  

e) Frá nefndarsviði Alþingis, dags. 24. mars 2010. 
Efni:  Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum.  Sent til umsagnar. 
Lagt fram til kynningar.  Hreppsnefnd gerir ekki athugasemd við frumvarpið.    
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f) Frá Leið ehf, dags. 24. mars 2010. 
Efni:  Í erindinu er áréttuð sú krafa að í aðalskipulagi Húnavatnshrepps verði gert ráð fyrir 
tillögu Vegagerðarinnar um nýjan þjóðveg, svokallaða Húnavallaleið.  Ef ekki verður orðið 
við þessari beiðni er óskað eftir rökstuddu svari.  
Sveitarstjóra falið svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum.  

7.  Önnur mál. 
Engin umræða fór fram undir þessum lið.    

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15.50.   

__________________________           _________________________ 
Björn Magnússon     Tryggvi Jónsson         

__________________________   __________________________ 
Birgir Ingþórsson     Birgitta Halldórsdóttir   

__________________________        __________________________ 
Jóhanna E. Pálmadóttir    Jón Gíslason    

__________________________   ___________________________        
Gróa M. Lárusdóttir     Jens P Jensen 
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